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 ار اشلا 3 ا :

 ةيموقلا رأدلا » دوهج نم ةديدج ةقلح لثم ىذلا « باتكلا اذه

 رضاح ىلع ءاوضأ ىقلد نأب ىفتك ال «ىقن رفالا ناديمللا ىف « رشنلاو ةعابطلل

 هكلشست افوس يذلا قيرطلا ملاعم ىلا ريمشلا وره امناو بسصصحو ايفرفا

 . بيرقلا لبقتسملا ىف اهبوعشو ةلضانملا هراقلا هذه لود

 ىرن ىذلا تقولا ىفو مالحالا نم ولخي الو ةيعقاولاب زيمتي وهو
 ايموموأ سيرتاب 2 مالقأب ةمودسرم ةليصألا ةيقيرفالا ةيمطولا جمالم هيف

 « رموكلا ايشوج » و « ايوبم موته و ءاموركلن هو ٠٠ « ىروتوكيسد و

 اصم تطبترا نيذأ )1 نيلدتعملا ا تالواحم اضبيا هيف سمتلن

 لاثما نم © قفادلا رايتلا اورياسي نأ الا مهمامأ نك لو ةراقلا هذهب

 ٠. « وافلح نتياكلا » و « لدنولب رتسملا »

 مهتايصخش ترهصنا نيذلا نييقيرفالا ءامعزلا نم ىلوالا ةفئاطلاو .

 دقو ةقتوبلا كلت نم تجرخو ىقيرفالا ريرحتلا لجأ نم داهجلا ةقتوب ىف

 ةيقيرفا لود اهنع ثربع ىتلا ايلعلا لثملاو ةيلمعلا راكفالاب تعطنا
 اركا رمت ٌؤدد تآدد ىتلا ةيخيراتلا اهتارمتؤم تارارق ىف اهبوعش نم

 . 1164 ماع ةلقتسملا ةيقيرفألا لودلا
 ماع ةيق رفالا بوعشلل ةرهاقلا رمتؤم ىلا خب رراتلا كبيذ نمو

 مل ماعلا اذه نم وينوي ىف اكنالبازاك رمتؤل ةيناثلا ةرودلا ىلاو 1
 ءانو ةراقلا ريرحشل كتمسر ىتلا ططخلا فادهاوتارارقلا ره وج رغش

 , ةاماشلا دوا ساسأ ىلع طق لكيه

 ىمويشو 0 ايوبمو ير مو ا ير مهو , باتكلا
 تددحو ةيقيرفالا ةيصخشلا ملاعم تزربا ىتلا تارمتؤؤلا ىف اومهاس
 ادحاو افلص لوالا رمتؤما ذنم اوفقوو ©« ثيدحلا ملاعلا ف ياكم اهل

 .حيسفلا ىماعلا لاجملا ىف وأ ؛ مهبوعش نيب ءاوس هب ونمآ امب نورشب

 ءئىدابم سفن ءىطخي ال باتكلا اذه ىف مهراكفأ ارقي ىذلاو
 ىف « رصائلادبع لامج » اهنلعأ ىتلا ةيجراخلاو ةيلخادلا © ةسايسلا
 « ىنطولا قاثيملا » ىف اهلمش عمج ىتلاو هتانايبو هبطخ



 ىلع ةمئاقلا ©« ىقيرفالا عقاولا نم ةعبانلا ةيطارق وميدلا ءىدابمو
 ىملسلا شياعتلاو « ىباجيالا دايحلا » ءىدابم مث ©« لدعلاو ةبافكلا »
 1 زايحنالا مدعو

 نم ريثكلا ىلع «٠ باتكلا اذه ىف © درلا ءامعزلا ءالؤه ىلوت دقو

 طحلاو ةيقدرفالا ةينطولا هيو_-سشثل رامعتسالا ءالمع اهغاص ىتلا معازملا
 ةلواحم لب « ةيبرغلا ةيطارق وميدلا » ةلجمب اهطبر ة ةلواحمو اهردق م

 ... نحانثلا لالقتسالاو لماكلا ررحتلا موي 4 موتحملا مويلا ليجأت

 وه لالقتسالا نا تاحفصلا هذه ىلع « ةراقلا ءامعز دكا دقل
 كلذو ا اذه نأ لب ىعامتجالا ءاقترالاو: ىداصتقالا مديقتلا حاجنم

 ناكام رادقم 0 ا ف رفقيف اهلاقع نم هتايناكمأ قلطي يضع 2

 3000 رامعتسالا مايا نورق ف هيلا فح زب

 ٠.٠٠ ايروأل ادادتنما تسيل ايقيرفا نأ اموركن ناسل ىلع اودكاأو

 نونمؤم ؛ انسفلا نم امامن نوقثاو اننا © « ىروتوكيس » ناسل ىلعو

 ةدارالاو دقحلاو ةيئلا غوسسم داض افقثس انئا نودفتعم 4 لبقتسملاب

 هقادصلاو ءاخالا دب دمي ىذلا ىقيرفالا ليجلا نم ائناو ... ةريرشلا
 4 ىرشبلا سنجلل ةداعسلا قيقحت ىلع أعم ليعتل بوعسستلا لك ىلا

 ةيداصمنتقالا رداصملاب ةناعتسالاب ؛ هلئاضف لكل لماكلا مادختسالاو
 . عيمجلل ةيفاقثتلاو ةيمامتجالا تايناكمالاو

 ةساسسلا ضعب راكفآ ضرعب ىذلا باتكلا نم رخآلا بناجلاو

 ةيسايسسلا تارابتلا ةرودص انا لمكب ةيقيرقالا ةراقلا ىلع نيئراطلا
 ةداق ..رمع وهو « لدنولب » ديسسلا نباف ىقن رقألا لقحلا ىف ةيراحجلا

 روطتلا »2١و لادتعالل نيعادلا نمو « اينيك 2 نييروالا نيئطوتسملا

 لوقيو « ىئتاذلا مكحلا ه وحن ياي رثآلا .لجفت "نع انثدحي + ءوطنلا

 اهنيح بعاتملا هل بيسي دق ىذلا اينيك لالقتسا قيقحتل ةهسر

 بعسشلا ادبم ىا ( صاخلا ةأذيم 0 هاحجتأ 2 ريسلا هنا قادكبب

 . ةيطارقوميدلا نع ( ىناطب ربلا
 (ةيئوب رك» ةروص لقن ةرورضب ءىراقلا عانقال ةلواحم ف ىضمتو

 ٠.٠.١ ىبورين ىلا ىئاطيربلا ناملربلا نم

 «ىردرين» لاقمو « ابودم موث' » لاقمىف ةوعدا١ هذه ىلع درلا دجنو

 عقاولا نم دمتسملا ةيطارق وميدلا موهفص ةعاربو حوضو ىف اطسب نسذللا

 ٠٠٠ انناراقل حلصي ىذلا وه هدحو موهفألا اذه نأ ادكأو ىقيرفالا

 9 ملاعلا هابتنا راثآ ىذلا ناطعبقلا وهو « واغلاج » ديمسسلا امأ

 ةلواحمو « ًايراماتئاس » ةيلاغتربلا ةنيفسلا هضارتعاب ةيضاملا ةنسلا

 اسضبأ ثء.اعتب وهف « رازالاس » ىلافتربلا سيئرلل الالذا اهفاطتخا

 ريوطتا ىلا وعديف 34 ريغتلا حور » رياس نأ دوي قيرع ,.رامعتساك

 ىف لاغتربلا ىلا اهمض مث ٠ ىتاذلا مكحلا وحن ةيلاغتربلا كثتارمعتسملا

 ٠٠ . ىلاردفنوك وأ ىلاردف داحتا ه

 ا



 ديسي هارن « رازالاس ةيروتاتكد د هيف مجاهي ىذلا تقولا ىفو
 ةزاستمم ةقبط ني وكن ةيادب تناك ىتقلا ةلاغت بلا 3 جامدالا مه ةسايس

 ةيرادالاو ةيسايسسلا ةايحلا ىف لخدتلل تا ةبادبو مجبونزلا
 مق ٠0 ةيبدأ وأ ةينوناق قورف مهقيرط ضرتعت ال 5٠6٠6 نيبلافت ريك

 تالكشم نم ىلاخلا لبقتسلا ةروص هذه ) نأ ©« ةحارص ىف ؛ معزي

 « ٠٠ ةيرصنعلا ةقرفتلا

 ىقي رفا ءىراق لك لوانتم ىف ةيلابلا تاروسصسعتنلا هده ىلع درلاو

 الأ «© ةراقلا هذه ىف لضانم لكل اراعش راص ىتح درلا اذه مسجن دقو

 .. نييقيرفالل ايقيرفا ؛ وهو
 قحسا زيزعلا دع دمحم





 لوالا لصفلا

 ةيسقلفا لااقتسا

 نم طقف ثالث ريغ دجوت نكت مل ةيناثلا ةيماعلا بردلا ةياهن ىف

 ىه لودلا هذه ٠. ءارحصلا ىبونح نم ةلقفتسملا ةيلايرفالا لودلا

 مل 155. ةنس ةباهل ىفو ؛« « ةيقيرفأ ىبونح داحتاو ايبويتاو ابربيل »
 ىناذلا مكحلا وحن قيرطلا ىف ريس نود وأ لالفتسا نود ىقب دق نكي

 تاكلدتمملاو ©« قيبنزومو الوجلأو اينيمغ » ةيلاغتربلا تارمعتسلا ريغ

 دنالوتوسابو دناليزاوس : ةيئاطيربلا تايمحملاو ؛ ةريغصلا ةينابسالا
 اقيرفا طسو داحتاو ايقيرفأ ىبونج داحتا ءانثتسابو . دنالاناوشتبو
 ةطاسوب البقتسم رادت فوس وأ نآلا رادن ةديدج ةيقغبرفا ةلود لك ناف

 نوكت نأ ةمداقلا رشعلا تاوئسلا لالخ لمتحملا نمو نييقبرفالا اهئانبا
 اهلك تصلخت دق ةمسن نويلم ىتئام ىلع اهناكس ددع ىبري ىتلا ةراقلا

 ريثك رظن ىف ةيقيرفا ودبتو . ةيسايسلا ضعبلا ةرطيس رانآ رخآ نم
 اهيذفت ىتلا ناريثلاب ججأتت ةراق 0 نييفقحسمعلاو ةسايسملا لاجر مرق

 ٠ لالقتسالاو ةيرحلا ىف نييقرفالا لامآ

 ةداقأ نم ةعبرأ مارآ ض ض رعب تا اذه نم لوألا مسقلاو

 . ةلقتسم ةرافك ةيقيرفا ريصمت نومكهل نيذلا نييقب رفقالا

 ىعب رشتلا ساجلا قوىضع ( انوبم موت ١ وه ةعيرألا ءالؤه لوأ

 تايصخشلا زربأ نم وهو نييئيكلا لامعلا داحنال ماعلا ريتركسلاو انيكب

 . اينيك ةسايس ىف ازراب ارود بعلت ىتلا ةيقرفألا
 ءارزو سيئر « ىريريل سويلوح > ىه ةيئاثلا ةيصخشلاو

 . ىنطولا ىقيرفالا )1١( اقيناجنات داحتا سيئرو اقيناجنت
 .٠ ايئيغ ةيروهمج سيئر ىروتوكيس : ىه ةشاثلا ةيصخ_شلاو

 ةيدمجلا مامأ هاقلأ باطخ نم ذوخأم ىروتوكيس هبتك ىذلا لافملا ناودعو

 .19169 ةئس ربمفول نم سماخلا ىف ةدحتملا ممالل ةماعلا

 ةيروهمج سيئر اموركن ىماوك ىه ةريخالاو ةعبارلا ةيصخسشلاو
 اؤ51. ةنس ليربا نم عباسلا ىف اهاقلا هل ةبطخ نع ذوخام هلاقمو « اناغ
 . نمالاو مالسلا لجأ نم ىباجيالا لمعلا رمب ن٠ مامأ

 ددجلا نييقن رقالا ةداقلل ةلثمأ توراشملا ةعبرالا لاجرلا عال وهو

 ٠ مزعو ميمصت نم هب نوفصتب امو

 مدق نأ دعب افيناجنت ءارزول اسيئر ىريرين سويلوج دعي مل )١(
 .٠ هتلاقتسا
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 يسقي لا ماسح

 ايوبم موت ملقب

 لاضنلا ةركف ىه ءةدحاو ةعفاد ةركف مويلا اهلك ايقيرفا حاتجت
 خيرات ىف ماوعألا مهأ 115. ماع ناك امبرو « ةيسايسلا ةيرحلا ليبس ىف
 ةيناثلا ةيلاعلا برصحلا ةباهن دنمو لاضنلا اذهب قلعتي اميف ايشرف
 ةراقلاىف عيب مب 5 اهمد م 2 اه ريغو ايسآ 8 ةئثبدح ممأ داليم اندهاش

 ٠ ىهو لالقتسالاب ىرخأ ممأ عبرأ تدعو ماع قو .. ةيقيرفالا

 ىف لاموصلاو ©« ليربا ىف دنالوجوتو © ربياني لوأ ىف نوريماكلا
 لودلا نم رخآ ددع وطخب فوسلو )١( ربوتكأ ىف ايربجينو ء ويلوب
 , ىدناروأ اهناورو وجنركلاك , لالقتسسالا ليبس ىف ةمساح تاوطخ

 اينيك قحلت نا لامتحا كانهو (؟).. نويلاريسو ادنفوأو « اقيناجناتو
 ىلع رئازجلا لصحتنأ لمتحملا نمو. : ةريخآلا ةعومجملا هذهب دئالاساينو

 اهمدقت لحارم نم ةدب دج حرم اضنأ ايكيرنا 0 هيقو ,٠. ايقيرفا

 امكو ٠ ىرخألا تالكشلا لك ىلع ةيرحلا ليبس ىف داهجلا ىفطي مويلاو

 « الوأ ةيسايسلا كتيرح ىلع لصحا « ةرم تاذ اموركن روتكد » لاق

 ةكرعملا ىقبت نأ لمتحملا نمو . كلذ دعب كيلع لاهنت ءايسشالا ىقاب دجتل
 ف ىرخا تاوئس رشع ةرمتسم ىرصنعلا داهطضإلاو رامعتسالا تكتنسك

 ةيلاغتربلا ميلاقألاو ءايقيرفا برغ بونجو اسيقيرفأ ىبونج نم لك
 ٠ ايقيرفا طسو داحنا نم ءزج نع الضف ةينايسألاو

 عارصلا اذه هنع جتنب ايقيرفأ ىف ءىراطلا ةثيدحلا ممألا روهظو

 نوكت نأ هله ةديدجلا ايقيرفأ تدارأ اذا « هتاناعم بحت ىذلا ديدجلا

 ةريثكلا راطخالا ماحتقأ ىف ةءانبلا ةمهاسملا ىلع ةرداقو ةروخفو ةرح

 . لالقتسالاو ةيرحلا ىلع لوصضحلا دعبو . ىرشبللا سنجلا لباقت ىتلا

 ةيلمعو 2 لالقتسالاو ةيرحلا نيب قيفوتلا ةيلمع ةثردحللا ىمألا هحاون'

 ةيامع كلذكو 2 ةرحلا ةيقبرفالا لودلا نيب سناجتلاو ةدحولا قلخ

 ٠ ةراقلل ىعامتجالاو ىداصتقالا ءانبلا ةداعا

 لماقنلا ضعب كائهف « راسشعإلا ىف ىسايسلا لاتلا عي ضو الاطو

 نأ بيسسبف « اهومهفي نأ ةصاخ ةفصب بناجالا ىلع بجي ىتلا ةليلقلا

 ةفلتخملا ءازجالا ناف « ةفلتخم ةيرامعتسا ىوق نيب ةعزوم تناك ايقيرفا

 ةررذملا ديعاوملا ىف العف اهلالقتسا ىلع لودلا كلت تلصح )١(

 اهلالقتسا ىلع نويلاريسو اًيناجنتو وجنوكلا نم لك تلصح (؟)
. 



 ( كلذ ةجيتنو « ةينابتم ةيسايس قافآ ىف روطتن فوس ايفيرعا نه
 ساسسأ نأ دجن امنيح الثمف .. ةفلتخم الكشا ىسايسلا مدقتلا ذخت
 وجنوكلا ىف امدح ىلاو ؛ ةيسنرفلا قطانملا ىف ةيرامعتسالا ةسايسلا
 قح معلم عب عم « ةكيحلبلا وأ ةيسنرفلا ةعومجملاب طاسرالا نه © ىكيجللا

 تارمعتسملا ىف ساسألا اذه نا دجن . راحبلا ءارو اميف ىلاهالل ةنطاوملا

 ىداصتقالاو ىعامتجالا روطتاا ىلع .سكعنت فوس تاسايسلا هدهو
 اهنا رمعتسم ىف الاومأ ترمثتسا 2 اسسئرف نأ عقاولاو ةيشيرفالا لودلل
 ىف ةينهملا تاداحتالا روطت نأ امك .. ايناطيرب هترمثتسا امه ايسسن رثكأ

 تاكرحلا نيبو اهنيب قيثولا نماضتلا ىلع امئاق ناك ةيسنرفلا قطانملا
 ةيناطب ربلا قطانملا ىف تاداحتالا هذه نأ دجن نيح ىلع . اسنرف ىف ةلئامملا
 ةيرظن ربتعت 7 ةيلافتربلا قطانملا فو . ايناطيرب ىف اهتاليثم نع ةلقتسم
 ناف كلذيو ٠.. تارمعتسملا وصحن ةعبتملا ةسايسلا ساسأ ىه جامدنالا
 ىف «نييلاغترب نينطاومك اولبق دق الوجنأو قيسمزومىف نيينطولا نم اليلق

 رح درجم ىتح قوقح نم انهل سيل ىمظعلا ةيبلاغحأ دجن نيح
 نم ندنصعم ةرججما ىوس اوحيصي نث مهلا ودنيو . لتكتلاو عمجتا ىف

 ىلع فقوتم جامدنالاو ٠.٠ ةدبعتسسسملا ةصيخرلا ةلماعلا ىديألا رداصم
 ةدعاسمب ةدشب ةموكحلا هديقت رمأ وهو © قاقثلا مدقتلاو عيلعتلا

 . سناتكلا

 كلانهف ؛ ةيرامعتسالا تاسايسلا ىف نيابتلا اذه ىلا ةفاضالابو

 للف مالاب ايسنرو اق ريدا !ينيز التمن ٠ هك عه حت
 رئازجلل ةيسنلاب هسفن قحلا تركنا اهناف ؛« شكارمو سنوتل ماتلا
 ىلع ماقلا لالقتسالا أدبم ايناطيرب تلبق امئيح « لئملابو . ةرواحاملا
 لاموصلاو ايرجين لثم « تارمعتسلا ضعبل ةيسنلاب ةيلودلا ةامحلا
 نودتخ اميف هسفقن عضولا لويق ضف رت اهدجن 2 خلا ه6 ادنغوأو اناغو

 ةلكشاا كحجاوت' ثيح دئالاسابو ةيبونجلاو ةيلامشلا ايسيدورو اينيك

 نيئطوتسملا ىوتسم نم لقأ ىقبرفآلا زكرم ربتعي ثيحو « ةيرصنعلا

 . ايقيرفا ىبونج كلذ دعب ىقبتبو
 عمجتسل وهو رمثسسم ىسايسلالالقتسالا ليبسىف ىقيرفالا لاضتل'او

 اهبوعش رظن تاهجو نوكن نأ ايقيرفأ دوتو .. مامالا ىلا عفدنيل هاوق
 وأ ةيسسنرف اهنأ ىلع اهيلا راش نأ كلذ دعب دبرتال ىهو © ةموهقم
 ققحتت ناو قلخت نأ بحب ايقيرفاف . ةيلافترب وأ ةيك يجلب وأ ةيناطب رب

 لظن نإ عطتني 1 نغو . اهننن نع رست نآ اها عاج نأو « اهتيصخش
 حرش وأاهمساب ثدحتي نأ كلذ دعباهسفنل حيمسست ن ناو 4 ابروأل اساكعتا
 . اهتدارا نود كلذل هسفن بدني نم اهرلظن ةهجو

 اهيف ةيلامعلا تاكرحلا ءامعزو اهتداق عفد ىذبا وه ناميالا اذه
 ٠ اياب ةم ويججلو نيرا ارنا 1 ل ورا الا

 0 0 نيذلا ةيقيرف الا نر ولثمم قفاو دقو 00 ٠٠
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 ؛ ىضرغلا اذه قيفحتلو .. ةيلودلا نوئشلا لوانتت ىتلا سلاجملا لك
 لك ىف نآلا اهيارب ىدن تحبصأ ىتلا ةيقيرفالا لودلا ةمظنم اومشنا
 ىأرلا اذهو . ةدحتملا ممالا مامأ ضرعي امم ايقيرفاب ةقلعتمل لئلاسلا
 ٠ لئاسملا هذه لثم ىف نيقيرفالا لكل ةدحتملا ةدارالا لئنمي

 ايقيرفأ ريرحت نأب هوذخنا ىذلا رارقلا « ةيمهالا ىف اذه لداعيو

 . نييقرفالا لك ةمهم وه اهل

 نم ةيقيرفالا بوعشلا ولثمم عمتجا « 19608 ةئس ربمسيد قو

 اذه ناكو ٠.6 اناغ ىف ةيقيرفالا بوعشلا رمتؤم ىف ةراقلا ءاحلا بح

 عامجالاب نيبودنملا لك قفاو هيفو هيقيرفالا ةطبارلا داليمب اباذبا رمتؤألا

 لامعلا تاداحتاو ةينطولاتامظنماو ةيسايسلا بازحالا كلذب نيلثمم

 مات رفاضت ىفاعم لمعلا ىلع  ايقيرفا ءازحأ لك ىف ةفلتخملا تائيهلاو

 . اهلك ايقيرفأ ريرحت
 لذملاو ءىدابملا ىلع مئاقلا داحتالا حور نيرمتؤملا عياط ناك كلذبو

 ةراقلا لالقتسا وهو كرتشملا فدهلا قيقحت ىلا ىىسن ىتلا ايلعلا

 ايقيرفا نم ءرزج ىأ لالغتسا نأ ىلع قافتا كانه ناك دّقلو .. اهرسأب

 .ءازجالال تل لءاكلا لالقتسالاب نرتقا اذا الآ ءهل ىنعم الو ءاسصقان ربع

 اذه لد دقلو .. ايبويثأ ىف ابابأ سيدأ ىف ةدحتملا ممالل ةعباتلا ايفيرفال
 ٠ ايقيرفا اهلنحت ىتلا ةيعرشلا هناكملاب ملع ىلع ةدحتملا ممالا ةئيه نا ىلع
 ملاعلا ىف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيحانلا ىف هب موقت ىذلا ماهلا رودلاو
 ءانبلاةداعا تالكشم رابتعالا ىف انذخا اذا ةصاخو اريبك امدعت اذه ناكو
 . لالقتسا لك نابقعي نيذللا ىعامنجالاو ىداصتقالا

 ناو ؛ةريبك ةعرسكرحتت ايقيرفا نأ نم هاوكشب حرصي نم كائهو
 .. قاقثلا وأ ىداصتقالا مدقتلا عبتب وأ مئاوي نأ بحي ىسايسلا مدقتلا
 مدقت رثآ ريدقت ىلا طقف ءىسال « وكشب ىذلا صخسشلا اذه لثمو

 ىف اضيأ لشفي هنكلو , ملاعلاب ةفلختملا لودلا لك ىلع نيرسشعلا نرقلا

 ةضراعم ىف ةنماكلا راطخ'الا سدقنتو قطانملا هده بوعش لامآ سدقت

 حسفاولا هاجتالا يهف بعصي نآأشلا اذه ىفو . ةوقلاب ةيمدقتلا مهتكرح
 نالعاب ةطيترملاو ةدحتلملا ممألا قاثيم ىلع ةعقوملا ةيماعلا ىوقلا ضعبل

 مكحلا نأب داقتعالا ىلع تلمح دقو اهبوعش دحن نيح « نانالا قوقح

 اهسقن ةيرشبتلا تاثعبلا فئاظو ىدؤت' ةيبروألا ةرطيسلاو ىرامعتسالا

 بوعشلا فيقثتىلع ةدعاسلاو « ةيندلاو ةيطارق وميدلا قيقحت لجأ نم
 هتمدختسا فئازلا ضرفلا اذهو .. لالقتسالا عويل اهدادعاو ةيئادبلا

 لك ىلعو . اهدوجو غيوستل نايحالا بلغأ ىف ةيرامعتسالا تاطلسلا

 اهتاطلس تملسأ دق ةيرامعتسالا ىوقلا نأب ةلئاقلا ةقيقحلا ناف « لاح

 ةيرامعتسالا ىوقلا عنمت ةلاعفةوق ىف هبعش دلب لك مظننا دعب 6 نينطاوملل

 نأب لوقت ةيرظن ةيأ عم ضراعتت ةقيقحلا هذه © ةلوهسب مكحت نأ نم

 ٠ اهل ادعتسم بعشلا حبصي نيح ىطعت ةبرحلا
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 اقوسشلاو ةدارق سودا نوما اةشولا نم بالم ان اكو
 امدنع ةيماسلا ءىدابملا ةنايخ نكلاو . ةيحيسملا ايلعلا لثملاو ناسنالا

 ىف كشت ايقيرفأ تلعج « اهريغ وأ ةيموقلا حلاصملا عيم ماض ثدحا
 , مهفرشو ءىداسملا ةذه نع نيعف ادملا صال

 «وامواملا» ثداوح عوقو لبعف .6 ( اينيك ل ىدلسب الشم برضنلو

 ددع لاز ام « عويلا ىتحو ٠٠ ايئثيك نع اوصمس نيذلا مه نوليلتلا ناك

 عدم نش تاك كلا هده طلو : ةيديسكرلا انتالك سل ن ودمت لت

 .. ىئاطيربلا رامعتسالا
 اهيتكم قيرط نع : ةينئاطبربلا ةموكحلات لمع ةيسايسلا ةيحانلا نمف

 ةايحلاقفارم لك ىلع تودطوتسملا رطيسسب نأ ىلع «٠ ايئيك ىف ىرامعتسالا
 ىواسسي 4 الثمم 16 » باونلا نم ددع ىبروأ فدأ 6. لثسب مويلاو
 ناكس ددع مه نييقيرفالا نم نيبالم ةتسس لثمي ىذلا هسفن ددعلا
 مهتاوصياولدأ دق 15؟؟ ةلس ذنم نيسروألا نأ نم مغرلا ىلعو .. اينيك

 ةجودزم ةدعاقب نوديقم نيبيقب رفالا ناف ماعلا تيوصتلا ساسأ ىلع

 طقف اينيكىف « دودهلاو ضيبلاىلع قبطت ال ةدعاقلا هذهو .. تيوعتلل

 ةرواجملا ةيناطيرسبلا ىفارالا ىف نييقبرفالا ىلع ىتح قبطت ال اينا لب

 م علا كالا هل قحي ال ىقيرفالا ناف كلدبو

 ىلا يل رشا يصا ها مل كر

 ىلاو « ايوئسس اهييلنج 2٠ يلا اةيتاجنا# ىف عفقرب ىقيرتالل ( نخدلا

 عانقا ىلا تدا دق طورشلا هذهو . نيتسسدورلا ىف هيلح .٠

 ىف مهقح نأو شغلل ةسيرف اوعتو دق مهنأب اهريغو اينيك ىف نييقبرفالا

 0 مهنم بلس دق تيوصتنأ

 نييقيرفالا ىلع دويق تضرف دق هنا دجن ,/ ةيداصتقالا ةيحانلا نمو

 مرح امك .. دونهلاو نييبوروالا اوسقانب نأ مهيلع ليحتسملا نم لعجت

 ىف هتبرح صيخارتلا لاول تديقو :؛ ةينامتنالا تاليهستلا ىقيرفألا

 ىتيرفالا نا حملا نينا دج ةعاررلا ست ا اسما

 دالبلا ىضارأ دوجأ نم ريبك ءرج رجح امك ٠ ةيدقنلا تالوصحلا جاتنا

 ددرتب نييقيرفالا نم ددع مممصآأ نأ كلذ نع مجتو © ضيبلا نينطوتسملل

 ىبروأ لباقم ١ دحاولا عبرملا ليلا ىف نيسدكتم صخش .١١ و م.
 5 ا ىحاوضلا ىف نيدادفلا فالآ كلمب م

 دش تحص : ١ دق هطورشو هصرف ناف © لمعلل ةةيسنل ابو

 5 .٠ نييعن رمألا

 ىلا فدهت تاحارتقا اينيك ةموكح ترشن 1909 ةنس رخاوأ ىقو

 0 نييبروألا نيئطوتسملل اينيك ىف تامفترملا ىنارأ سصييشسشخل ءاهنأ

 جيمات رب ساسأ ىاع امامت ةمئاع تاجا رتقألا ثماد هناف لاح لك ىلعو

 ىنذلا نييقيرفالا ١ بلاطمل بيجتست الاهناف ؛ ىرايتخالا ءارشلا و عيبلل

 اهب هتطيسلا يسب نرحل مما رزة ١ يل تاغ لا حتفب نوداشإ

1 



 مهنأب نوجتحي نويقيرفالاو . اهيلا نييبروألا ةرجه نم اديزم عنمبو
 ناف كلذبو ٠ اينيك نم ءزجى اب ةبلاطملا ىف نينطوتسملل قح ىأب اوف رتعن
 « ىعارزلا حالصالل اجمانرب ردصت نا وه ةموكحلا نم هنوعقوتي ام لقأ
 مالا رهاظمب ملع ىلع نوكت نأو . ضرألل لداعلا عيزوتلا ىلا فدهي
 . ىلاحلا تقولا ىف ةدوجوملا ىداصتقالا

 ةدئاس تلاز ام ةيرصنعلا ةقرفتلا ناف ةيعامتجالا ةيحانلا نمو
 تايفشتسملاو سرادلاك ةماعلا تامدخلا ناديم ىف ةصاخ ةريثك قطانم ىف
 مهز'ال . نييفيرفالا دض طسقف ةهجوم سرادملا ىف ةيرصنعلا ةقرفتلاو
 , دع سأو لضفأ ةيح مهدالوال ءىيهت سرادملا نأ اعيمج نودقتعي
 دجو» امئيبو ىتاذلا مكحلا ةيلوئسم مهسفنأب اوامحتوا ربكأ !دادعتساو
 ةيسلاب ميلعتاا اذه لئم دجوي ال هناف « نييبوروألل ىمازلا ميلعت
 لفلعلا ميلعت ىلع اهينج مارك ايونس ايئيك ةموكح قفننو. نييقبرفالل
 رثكأ ميلعتلا ىلا جاتح ىذلا يقيرفالا لفطلل ةبسنلاب امأ دحاولا ىبروألا

 . .٠ ايونس اهينج 16 نم رثكا قفنت الف « لحارمب ىبوروألا هليمز نم
 ءاحنا فلتخم ىف سانلا نم ريثك ناهذا ىف اينيك مسا طبئريو

 لجأ نم ةيرامعتسالا ةموكحلا اهتنلعا ىتلا ءىراوطلا ةلاحب ملاعلا
 تيتناو ءلاذم؟ ةنس ربوتكا ىف ةلاحلا هذه تنلعأ دقو هو وام واملا 0«

 هذه لالخو ٠. تاونس عبس نم رثكأ دعب يأ اؤ5. ةئس ريان ف

 دقا قالطالا ىلع ةيسايس وأ ةيندم قوقح ىأ نييقيرفالل نكي مل ةرتفلا
 نوجسلا ىف نيئنطاوملا فولأب ىقلاو ؛ ةيسايسسلا تاملثنملا لك تدهطضأ
 نم ريثك بقوع ىتح ةيعامجلا باقعلا لئاسو لك ةموكحلا تدختاو
 اتاينيك وم وح ىقيرفألا ميعزلا ىلع مكحو 26 ةوذدج بنذ نود عاب ربالا

 . . كلذ دعب هتايح ةيقب ىفني نأ ىلع « تاوئس عبس نحسلاب

 ىلا هيلج فالآ ةسمخ تعفد دق ةموكحلا نأ كلذ دعب نيبتو
 ةيرح امامت تتبكو « ةفلتخم بابسال  ةمكاحملا ىف « كلملا دوهش »

 فيفخت ىنعي ال ءىراوطلا ةلاح ءاهتنا نأ ىلع ةموكحلا رصنو
 تاءارجالاهذه ضعبليوحتب تماقو لب اهتذختا ىتلا ةقباسلا تاءارجالا
 نمألاىلعةلففاحملا نوئاق » ةموكحلا تردصأ الثمف : مئاد نوناق ىلا ةينهملا
 صاخشالا تاكرحت وا ةماقا ديبقت وأ عنمب مكاحلل حمسي ىذلا « ماعلا
 ضرف اضيأ نوناقلا زاجأ امك .. ماعلا نمآلا ىلع نيرطخ مهربتعي نرذلا
 ةيسايسلا بازحالا ليجستو ةماعلا تاعامتجالا دنع ىلع ةباقرلا
 صاخشألا » نولاق وهو ىناثلا نوناقلاو .. اهنم ةيقيرفالا ةصاخبو

 لاقتعا رارمتسا يف قحلا ةموكحلا حسنمي ىذلا , « نيلفتعملاو نيلوزعملا

 مل مهضعب نأ مغرب ٠ نيلقتعم نييقبرفالا ءامعزلا نم هريغو اتايئيك وموج
 ,ىفلأ مل ؛ ةتحامس تُنربو مكوح رخآلا مهدضعل و « ةمكادملل المدا مدقي

 . اهنم ءىرب ىتلا اهسفن مهتلل هيلع ضبقلا
 كوول ىنلا تارمعتسملا مظعم ةصقل لصالا قبط ةروص اينيك ةدصقو

 املظ ةريثك فقاوم ةقيقحلا ىف دجوتل هنا لب نويبروأ نونطوتسم اهيف
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 ةيناطيرب تارمعتسم ىف ناسنالا قوقحو ةيطارقميدلل اكاهتناو
 : ايقيرفاب ىرخأ ةيلافتربو

 ايسيدور ىلع رطيست ىتلا ةموكحلا تضرف ايقيرفا طساوأ ىفف
 نيذلا نييقيرفالاةضراعم مغرب 2 5 ةيبونجلا ايسددورو ةيلامشلا

 ايسيدورو دنالاساين ضراعتو ٠ : ١( ةبسن نييبرو مالا ىلا مهتبسن غلبت

 رطيست ىتلا ةيبونحلا ا ىأ - ناتيمحم امهو ب ةيلامشلا

 انذأ ىقلت ال ةضراعملا هذه نكلو ٠٠ ةيرصنعلا ةقرفتلا ةركف اهتموكح ىلع
 ريسب رمالا نأ تتيثآ داحتالا ققحت ذنم تمن ىتلا تاحالصالاو ٠ ةيغاص

 تدقفو . ايقيرفا ىبونح داحتا ىف ةدئاسلا ا ةسايس قيسطت وحن

 مهسفنأ نع عافدلا نم نييقبرفالل دبالو © داحتالا ىلع ةرطيسلا اننئاطيرب

 نداص لا تاقلطب ايقيرفا نيسمخو دحاو لتقم كلذ ىلع ليلدلاو .٠.

 فاشتكا ةجحب ءىراوطلا ةلاح نالعاو 8 دنالاسايت ىف 1١969 ةنس

 ةيناطيرتلا ةيئاضقلا ناحللا ىدحالكلذ دعب حضتا“ ضيبلل لتقل ةرماؤم

 تاح 55 ماع لئاوأ ىف عىراوطلا ةلاح نالعابو قالتخا ضحم اهنآأ

 آدناب روتكذ لثم مهتداق ىلع ضبقلا ىقنأو ؛ نييقيرفآألا تامظنم عيمج

 ةيلامشلا ايسددورب ايبماز بزرح ميعز ادئاوك ثينيكو دنالاساين ميعز

 تمعز ىتلا ةرماؤلا نأ “ نلفد » ةنجلل حضتا دق هنا نم مغرلا ىلعو
 نم تلقشعاو اهربد دق دنالاساين ىف ىقيرفألا رمتؤلا برح نأ ةموكحلا

 ؛ قالتخا نى تحم ىه ادناب روتكد مهسأر ىلعو : نييقيرفألا ءامعزلا اهلحأ

 قلطت ملو ٠ 6 ءيراوطلا ةلاحل ادح علضت مل ةيناطيربلا ةموكحلا ناف

 لآ كيس + انك قدسسفت قف وألا كدع قو نيلقتعملا ءامعزلا حارس

 نم ميماع لاهنا ىذلا بسدذعتلاو برضلا ةجيتن ايقيرفا القتعم رشع دحا

 كاقذ نيم رجملا نيئاحسلا ءال ره ةمكاحم نم الدبو .. ضفسلا مهيئاحس

 . شاعملا ىلأ اولحأو ةلاقتسالا مهيلا بلط

 ىن *> داحتا ىف ةقبطملا ةيرصنعلا ةقرفتلاو داهطغالا ةسايس نا

 ابقيرذابونح ىفو . ايقيرفأ طسو داحتا ىف اهقيبطت حرتمتاا ىه ايقيرفا

 ةعستىه.بلا نم نيبالم ةثالث دهطض» كانهف ؛ هاهتنم ىلا نايفطلا لصو
 ىئيدساا ىو ألا تابلقألا ءاضعأنم نيرخآ نينويلمو نييقب رذالا نم نيبالم
 د رتج ىف ةدرصتمعلا ةقرفتلل حض ذافلا ىرخلا خيراتلا م مع رلابو . كفحلا

 ةءاعاسمل تاءلعخ ةئآ ةيطا رق وميدلا برغلا تاموكح ذختت ما «© ايقرذا

 ثيح ا ةيرفأ ىبرغ بونح ىف ىتح وأ داحتالا ىف ةقرفتلا هذه اياحض
 كادذد ةّفضنان اهيلا داحتإالا ةموكح اهتمض نأ دعب كانه نيبالملا ىئاعت

 . ةيلودلا لدعلا ةمكحم رارقو ةدحتملا ممألا قاثيمو بادتنالا ةيقافتأ

 ىف حلفت مآ اهجراخو ةدحتملا ممألا ىف ةاوذملا دوهجلا نأ ودبو
 ةوق لخادلا 2 كلمت ىتلا 0 ىبوذح داحتا ةموكح ىلةد رم مثاحاأ

 . ةولقو ةبافكو اميظنت مااعلا ىف اهتاليثم رثكأ نم ربتعت ةيسيلوب
 هتاذ دح ىف ريتعب لخاداا ىف 0 ىوقلل ىداعلا ميظنتلا ناف كلذبو

 0 ,. امامث هنم اسوئيم نكي مل نا ةروطخلا ديدش المع

 ةلصاوتم تاوتوتسس سمخش ةدم ىلونول ميعزلا ةماقا تددحا دقو

 بعاتم اصخش نوسمخو ةئام ىئاع امك . ماعلا مالظنلا نوناق ىفتقمب
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 ق مهتمكاحمل ةمكحلاىف ءاقبلاىلع اهلاوط اوربجأ نيح ةلماك ةئس نايغطلا

 موقفي ىتلا لتقلا مئارجو سيلوبلا تاراغو ,. اهل ةباهن ال ةنايخ ةيضق
 . ةيلخاد لئاسم الا ربتعت ال ايقيرفا برغ بونح ىف اهب

 لخدت ال ىتلا « ةيلخادلا لئاسملا ١ ةجح .. اهسفن ةجحلا هذهبو
 ىذمت ةليوط ةدم لافترللا تكرت ة ةذحلا ممآلا قاثيم صاصتخا ف

 ىفف . انقةرفا ىف ىرامعتسا ماظن فنعاو ىسقأ قيبطت ىف ةيرحب

 فسعلا نم ماظن كانه قبطي قيبنزومو الوجنأ نيتدماصلا نيترمعتسملا
 داحتا ىف قبطملا ماظنلل هتوسق ىف الداعم لقالا ىلع ربتعي روجلاو
 عتمتت ىضارالا هذه نأب » ىنوناق راتس فلخ كلذو « ايقيرفا ىبونج
 هذه ىفو .. « ىرخألا لافتربلا ميلاتأ لثم كلذ ىف اهلثم ىتاذ مكحب
 . ةبدوبعلا ىأ ىرابجالا لمعلا ماظن ةينالع دجوي لاز ام تارمعتسملا
 نحشو برضلا قيرط نع ةوسقلا ىهتنمب لاحلا ىف عمقت ةضراعم ةبآو
 ب ىموت ناس ةريزج ب « ثوملا ةريزج » ىلا مهلقنو نفس ىف نيضراعملا

 ٠ اردان الا اهئم نودوعي ال ىتلا

 ىبدست حاجا ىتاذلا مكحلا درطضب ثيح ايقيرفأ ىبرغ ىف ىتحو.
 ةيسارسلا دودحلا كانهف : ةلقثم ةكرت كانه فلخ دق رامعتسالا نأ دجن
 تاعمجتلا وأ ةيقطنملا ةيفارغجلا م اسقألا عم معالتنا ال ىتلا ةيعيبطلا ريغ
 لودلا ىداصتتقالاو ىبايسملا مدقتلا ةقاعا ىلا ىدأ امم ؛ ةبرشبلا
 ناك ىلا ١ نوريماكلا ميسقت نأ الثم اذه نمو . ةئشانلا ةيقيرفالا
 ناك ارلدناو اسئرف نيب ىلوالا ةيملعلا برحلا دعب ( ةينالا ةرمعتسم
 ,مالاراع تضرع نيح نوريماكلا ةيضق تدقع ىتلا ىربكلا تابقعلا نم
 برغلا ودن ةرارملاب روعش كلذ نع جتنو ؛ 15965 ةنس سرام ىف ةدحتملا
 , ماضعالا ةيشرفالا لودلا نيب

 لح ةسسم رمأ القتمسم وأ ايلاح ايقيرفأل ةماع ةروص نب وكت نأ

 رامعتسالا ريثأتو ةرمعتسملا ايقيرفاخيرات ةفرعمب احلسم ءرملا نكي مل ام

 ايقيرفا اهنم ىنامعتل هءارو اهفلخ ىتلا تالك_ثملاو اهيف هراثآو اهيلع

 . اهليقتسم ىف

 ىداصتقالا مدقتلل طشنم لماعك رامعتسالا ريثأت نم مغرلا ىلعو
 توعشلا رولعت ليبس ىف ةبقع ربكا امئاد ناك راممتسالا نأف (« ايقيرفا ىف

 ةحصلاو ميلعتلاب ةيانعلا نأ دجن ىرامعتسالا مكحلا لظ ىفف ٠.
 . ركذت داكت ال ةليلق ىقيرفالا عمتجملا ريوطتو ىنفلا بيردتلاو

 دادءال ماخلا داوملل رداصمك اهميلاقا مادختساو ايقيرفا ميسسقتنا
 نياوةدسمه ىاع روطتلل ةطخ عض وب عحمدسلا مل ةيسيئرلا ةيداصتقالا ىوقلا

 تاميسقتلا ناف كلذ نعم الدبو ىميلقالا ىوتسلا ىلع وأ ةراقلا
 ميلاقالا نع لزعنم هناك ميلقا لك رومأ ةجلاعم ىلا تدأ دق ةبرامعتسالا
 ٠ ىرخألا

 ركمبال ةيعامدجالاو ةيداصتقالا لاوحألا نأ نوعنتقم نييقبرفالا نأ
 لالقتسالاو ىتاذاا مكحلاف ةيسايسلا اهعاضوأ نع لزعمب ربتعت نا
 .و ىمامتجالاو ىداصتقالا مدقتلل ةريبك تايئاكماو ةعساو 3 حيت
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 هتاحايتحاب شضوهنلا جمارب عمضوب قف بعشلا حمس ال ىتاذلا مكحلاو

 نم هنحمب كلذ ىلا هفاشضالاب هنكلو بسحف اهامت اهف رعي ىتلا ةصاخلأ

 انواعت نواعتب نأو ؛ ذاواسملا مدق ىلع ىرخالا دالبلا عم تافالع ءاسننأ

 قدا _صتقإلا ررحتلاو ٠ دالبلا نم هريغ عم ةيداصتقالا ةيحانلا نم ءانب

 ٠ ىسايسسسلا درحتلا دوجو نود دودو ليحتسم لماكلا ىعامتجالاو

 نم قلطنت هتايناكما ناف هريصم ىف مكحس نيح بعشلا ناف كلذ قوفو

 :ىعامتجالاو ىداصتفالا روطتلا هبلطتي ىذلا قاسشلا لمعلاب موقتل اهلاقع

 لمعلا كلذ ىف امب لاكشالا نم لكش ىأ تحن بوعشلا رهق امأ

 جامدنالا مسنأ تحت عنقملا رامعتسالا وأ ةيرصنعلا ةقرقتلاو ىرابدالا

 وه اذهو . ىيعامتجالاو ىداسعتقالا مدقتلا عم اقالطا قفتي ال هناف

 لودلا رلفتنت نأ بوجوب نولوقي نيذلا ءالّؤه هب بيحن ىذلا باوحلا

 بلاطت نأ ل لبق ةيفاك ةربخ بستكتو اهداصتقا نسحتب ىتح ةيقيرفالا

 .٠ ةيرحلاب
 حوفتى تلا ىوعدلا ىه 2«( ةب ردلا بلط ىف ىأأتلا ىلا ةوعدلا هذهو

 ٠ ةيرجتلا هتتضسآ ام لهاجتت ةيطا رق ومب دلل هيبلسلا لئايخلا ةحئار اينم

 تاعورخم عضت ن أ لودلا تعاطتسا ٠ فقفأ لالقتسالا معن هنآ نم

 لالقنسالا دعب هنأ امك .. اهذفنتو ميلعتلاو دايطتكالا تاديم ىف ةعساأو

 ,ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةلودلا تالكشم ف رعينإ ملاعلا عاطتسا طقف

 لالقتسالا دعب ل ةرقتسم ةموكح دعاوكق ءاسرا نكمي ال ةعيعحلا ىو

 نييقب رفالا بردت اينأ نم ةيرامعتسالا تامركحلا معازب نشحدب ام اذهو

 ةيرامعتسالا تاطلسلا كرتن مل لاوحالا لك ىفو .. يناثلا مكحلا ىلع
 نم مظنملا 3 طفلا لعج ن نأ دعب 1 5 اهلتحن' ىتلا ىضارالا

 جس اع كلذ ىل بتر نأ نود ايمكح ىف رارمتسالا اهيلع ليحتسملا

 . ةرطخ

 دقف < عافدنالا مدعو صرحلاب نيدانملا تاريذحت ىلا ةفاشضالابو
 اهديحو تاضارتعالا صضعب ايقيرفا ةيرحل نوضراعملا نوددرتملا ءالؤه راثأ
 ىلعلالقتسالا رثذدب نأ نوشخي نيذلا ءالؤع تايكارتيالا هذه مظعم رت

 نأ دوأ ىتناف ؛ ةماخ ايازم نم هب نوعتمتي ام وأ ؛« ةيلاملا مهزكارم

 نييقيرفالا ربغ اهريني ىتلا لئاسلا سشقأتا
 اهءادختسانونطاوأأ نكمس ىعلا لئاسوااأ لوح نشاقتلا راث ٠ النمف

 نيسئطولا لامعتسا ىلع ا. همشم مامتهالا ناكو 6 لالقنسالا قيفحتل

 ةنرامعتسالا تالتلسلا اهيف بيحتست ال ىتا) تالادلا ىف ةصاخ فعال

 فذعلا لامعتسا راضم ردقن نأ مهلا نمو . ةيفاكلا ةعرسلاب مهبلاطل
 :سائلاو دالبلل اهييسمد ىتلا ةلجاعلا مالالاو بعاتملا صتخب اميف ءاوس
 اميف لوقعلا ىف اهكرت نا نكمب ىنلا ةيسفنلا لماوعلاب نصتخب اميف وأ

 لامعا ىف رارمتسالا ىف كَ لالقت مالا ىلع لوصحلا .: ءعب شعبلا ركذ ىل

 اركا رمتؤم ىصوأ دقو . مهتموكح- وأ مهتداق لادا سا شضرفب فعلا
 . فلعلاب مستملا ريغ ىباحرالا لمعلا لامعتسساب 8 ةثس راوسسلا» َى

 نوج ىزيلحنالا حلصأا تاملك ىلا مامتهالا هجتب نأ دب ال نأستلا اذيبو

 مادختسا زيجت ةدحاو ةملكب ٠ لدا مل ىننا» : 00 ةئيس اهلاق ىتلا تيارب

 نيدلا عال وه رذئأ نأ ف رح ىننكلو « اهدن ناك هدلق ام لكف 4 ةوقلا
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 ملظلا دهع ةلاطأ وا ةلادعلا قيبطت ريخأت نأب «© نائلسلا ديلاقم مهديب
 ةعيبطلا هب ىحوت ام وه اذه نأ . رومالا حالصال ةوقلا لامعتسا غوس
 بتكي نل داضملا بناجلا وحن فارحنا لكو ٠٠ لجو نزع هللا هب رماب امو

 دلقف فوزيف ناكرب ةهوف ىلع مهينابم سانلا ديش اذا ٠ ءاقبلا هل

 الوكمسم 0 - مهب فدحملا رطخلا نمو مهناتيغ نم مهرذحأ

 لوقأ نأ اضيأ ى . مهرمدتس ىتلا ناكربلا ةرون نع لاح ةبأب

 دعأوق ل ركنتو ةيرحلا عينمت ىتلا ةوقلا نا

 ٠ « قوقحلا نمضت وأ ةيرحلا بسكت ىنلا ةوقلا نم قالخالا

 هيلا هبدؤي ىذلا لقثملا ريمضلاب اورثأت نيذلا ءالؤه دحوي ايئاثو

 بيحس نأ نوتخي 0 ظحلا ١ ءوحتسلا ىبرغلا رامعتسمالا لخح

 85 ىضم اميف ةرطيسلا باحصا

 ىلا ةرظنف : نيتماه نيتقيفح ىلا ريشن نآ دب ال كلذ ىلع درللو
 ىداصتقالا اهاوتسم عفر ىف ةديكألا اهتبغر نيبت ةلقتسملا لودلا لك
 مغراا ىلعو ٠٠ ةينغلا ةراهملاو ىبنجألا لاملا سار ىلع فقوتي اذهو

 ىدبأ ىف ةلقتسملا ةيقيرفالا لودلاب ةيعانصلاو ةيراجنلا لامعألا نأ نم
 . دارطاب مدقتت اهناف اهنوريديو اهنوكلمي بئناجالا

 ىمست ىتلا قطانملا كلت ىف ىقيرفالا نأ ىه ىرخالا ةقيقحلاو
 ىلع ©« ىرخألا نكامألا ىف هتوخأك صيرح « ةددعتملا سائجألا قطانم
 ةربخلاو ىجراخلا لاما سار ىلع دمتعيس كلذبو .. هداصتقا ريوطت
 داهطضا ةسايس عيتينأ ذئنيح هتدلصمنم سيلف كلذلو ... ةيبنجالا

 . نوللا ىف هنع فلتخت ىتلا رصانعلل

 درجت نأ نم تبثتلا بجيف ٠٠ تارابتعالا هذه لك نع رظنلا ضغبو
 اذهناف سكعلا ىلع لب ٠ نيئنطوتسملا نمألا' ققحي ال لالقتسالا ريخأت
 ىتلا ةبقعلا مهنا ىلع نيينطولا رظن ىف نودبي نينطوتسملا لعجي ريخأتلا
 نييئطولا سوغن ىف نيئطوتسملا ةيهارك دلوتن كلذبو .. مهمدقت قوعن
 ارطخ د لالقتسالا وحن مطب كرحتلا 5 كلذلو ٠ ةقادصلا نم الدب

 ءاقب ال هنا : ىه ةماه ةقيقح كانه ناف كلذ بناجبو :عيرسلا كرحتلا نم
 نم ديصرب فلغ اذا الا قيثاوملا لاكشأ نم رخآ لكش ىأ وأ ةدهاعل
 تاقالعلا ىلع ءفقوتن' رخآ بناج نم ةنسحلا ةينلاو .. ةينلا نسح
 فقوتت كلذل اعبت هذهو « دالبلا باحصأو نينطوتسملا نيب دحوت ىتلا
 ةروطسالا هذه نم الدب نييقيرفالا لامال نينطوتسملا ةاراجم ىدم ىلع
 . © ضيبألا سنجلا ومس » ىعدت ىتلا

 نكمبال امك « هفاقبا نكمي ال لالقتسالا ليبس ىف ىقيرفالا حافكلاو
 ةريدج ماطخالا هذه نكلو « ءاطخآ عوقو نم دب الف . اضيأ هيلع

 0 ممثلا هب قصلنو اهاضتقمب ييرفالا يافكلا ىلع مكحن نأب 9 يملا
 عفدلا ةلوطب ىعدت ىتلا ىوقلا هذه نم وق د دجوت الف: كلذ 0

 اهي رفقلا ةلكفمو .تارهتحلا ةلكشم اهيدل انتاطيرتد ملا

 ملكتت اي ايقيرفأ ؟ ل م



 ةلكسشمو لخادلاب ةيطارق وميدلا ةلكشم ىناعت اسنرفو : نطولا لخاد
 | . جراخلاب رئازجلا

 اتطخم سيل هاجتالا اذهو .. ةيقرشلا ةلتكلل مضنت نأو ةيعوبشلل
 تالكشم اهيدل ايقيرفاآف ةيطارقميدلل قيوعتو سالفا هنا لب ©« بلحف
 اذهل اهاوقو اهتقو لك سركت نأ اهيلعو ؛ لحلا رظحنت ةلجاع ةيناسنا
 . لمعلا

 فوس ةمدافلا تاوئنسلاو + ةعيرس تاريغت ن"الا ىرجت ايقيرفأ ىف
 ةلكلضشم ىقبت دقو ٠ ايقيرفا ىف رامعتسالا لاكشأ لك ةياهن دهشت
 قيبمزوم. الوحنا نمتست دق امك ايقيرفأ ىبونحق ىرمنعلا داهطضالا

 * ررحتيس ايقيرفا نم ربكألا ءزجلا نكلو نييلاغتربلل نيتعضاخ

 لااسو ميمرتلاب ىنعنو .. ميمرتلا ةرتف ىتاتس ريرحتلا دعبو
 ةيداصتقالا جماربلا عضوو ؛لويملاو تاهاجتالا روهظو « ةرادالاو مكحلا

 ىف ايومد ىلب ارم الاضن ضوخت نأ ايقيرفا ىلعو ٠ ةمخضلا ةيعامتجالاو

 امك , هيقالخأمئاعد ىلع موقي اهلاضنو ٠٠ ةيرحلا لجأ نم نكاما ضعب

 * هيسماسالا تايرحلا نع . ةيطارقوميدلا ناسنالا قوقح نع عافد هنأ

 لشفلا ند , اهسفن ايقيرفأ سرك# نأ بجي ايلعلا لثملا هذه لجأ نمو

 ٠ هلظ ىف يلاضن ريس ىذلا راعشلا ةنايخ . دانعم نوكيس اهقيقحت ىف
 هدمه تممستا اذا الا اهل ىنعم الو ةنعاب حبصتس ةيقيرفالا ةيصخشلاو

 قبسام ىلا هفاضالابو . اهليبسم ىف ايقيرفا لسفانت ىتلا ةليبتلا ءايش“9

 الهتمارك وأ ايديرح رامنب ملاعلا دمت نأ ايقيرفا عيطتست ىكل ةهناق

 ةيلطارعوميدلاو ةيرحلل !رمر ىقبت نأ دي الث ٠ انيدح اهب ترغظ ىتلا

 لتكلا نع هدحاو ىلا ممنت نأ نع الدبو ٠تفولك ىف امهب ملاعلا ركذق
 دكؤت نأ اهيلع بجي «, ةديدج ةاتك ليكشت ىلع لمعت نأ وأ ةدوجوملا

 . ةيندلاو ةيساسالا ةيدرفلا ةيرحلا نم بوت ىف اهتيصخش

 رامعتسالل ةميزه امهنأب طقف امهفيرعت نكمي ال لالقتسالاو ةيرحلاو
 نأ ايقيرفا ىلع بجي ةقيقحف ٠ ىجراخلا لالغتسالاو ةيبروالا ةرطيسللو

 اضبأ ةيرحبا نكلو ء اهنم صاقتنا وأ اهتيرح ىلع ناودع ىأ رذحن

 امك امآمت « ةاشنلا ةثيدح ةلودلا لخاد ىف درغلا ةيرح نمضتت نأ بجي

 ةيعامتجا ةضهنو ةورثلل الداع اعيزوت ىداصتقالا مدقتلا مضتي نأ بحب
 امئاد علطتي هلالقتسا لييس ىف براحي ىذلا بعشلاف . هلك بعشلل

 «ةيطارف وميدلا ريغ لئاسولاو رهقلاو طغضلا رهاظم لك ىلع ءاضقلا ىلا

 .٠ هرحلا هتموكح مايق عم كلذو

 نع نوثدحتي نيح سانلا ريكفت فرصني نايحالا بلغأ ىفو

 ةيناطيربلا ةصاخو ؛ ةيبرغلا ةيطارقوميدلا ىلا : ةيطارقرميدلا
 ةصاخ ةزهجاوةيناملرب لاكشأ نم اهنم لكل امب ةيكيرمالاو ةيسنرفلاو

 هذهنم لصالا قبط ةروص ايقيرقا دروتست نأب نويلاطي ءالؤه لئمو٠-

 رصتقت ىتلا صئاصخلا نم اهيحصب امو(« ةفلتخملا اهتزهجأب ةيلعا رق وبدلا

 ىف اكيرمأو اسبروأ نأ نيبت ىتتلا ةقيقحلا لهاجتي هاجتالا اذهو ٠ اهيلع
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 تاسباللاو فورظلاب امهنم لك ترثأت تامظنمللا هذه ريوطتل امهدوهج.
 ةيرحلا ادبم ايقيرفا لمهت نأ نودبو . دوهجلا هذهب طيحت تناك ىتلا

 ةرتق لالسخا ةرح نوكت نأ ايقيرفا ىلع بجي , درفلل ةيندملاو ةيسايسلا
 ةموكح ةرادا مثال , تايظنملا هذه لاكشأ نم لكش ىأ ررقت نأ ىف ءانبلا

 ةيطارق وميدنا نأ ايقيرفال نودقانلا حرص دقو 5 اهيف ( ةيطارق ومبد

 . ةضفراعملل بازحا دوجو مدعلو ةيمالا ببسب ايقيرفأ ىف حجنت نإ

 لوحتلا ىلا ىدؤتت دقو « ةيطارق وميدلا نود الئاح فقت نا ةيمآلا نكلو

 ىدؤوت ال اهنكلو 2 اهتامظنمو ةيطارق وميدلا لاكشأ نم نيعم لكش نع

 نماضتيس اهلالقتساىلع لودلا ىدحا لصحت امدنعو . امامت اهئافلا ىلا

 حافكلا لقح ىف دحاو' قيرفكاعم' لمعلل ةلاعقلا اهتدايق نم ربكالا يلاجلا

 مييسنس ال فقوملا اذه لثمو ٠ . ةيداصتتقالاو ةيعامتجالا ا
 ةدايقلا نم ةدرجم نوكت ام ايلاغ « !دح ةفيعضو ةريغص ةضراعمب الأ

 دقف ةديدجلا ةينطولا ةموكحلا فوفصىف قاقشنا ثدحب مل امو . ةيرقلا
 ءاشلا ىثعي ال اذهو. 8 رثكا وأ تاولس رشع ةدم قباسلا فقوملا رمتس

 بناج نم ىعولا دادزيب نأ ىلا جاستحي فق وم هنكلو « ةيطارق رمبدلا

 مكحلا ىلوتب ىذلا بزحلاو . يدرفلا هتأب رح ىاع ظفاحيل بعشلا

 نأ ةفيعضلا ةريغصلا ةضراعملل عمسي الآ بجيو ٠ ليقث ءبع هيلع

 *. ةيطارقوميدلا ريغ لئاسولا وأ افنعلا لامعتساب اهفعض ضوعت

 ةعرس ىلا ايقيرفا جاتحت 2 ملاعلا ىف ةفلختملا قطانملا مظعم لثمو
 لقابو : نكمم تقو رصقأ ىف كلذ لعفت نأ اهيلعو اهداصتقا ريوطت
 ةيمنتلا ططخ ىف ةلودلا كمهنت امئيحو لاملا سآرو نيفظوملا نم ددع
 اهداصتقا ءانب ةداعا تالكشم هجحاوت نأ اهيلع بجي اهب ةصاخلا

 ةلود تاحاح عم مءالتي لكش ىلا ىرامعتسالا لكشلا نم 0

 ةيبرغلا ىوقلا ةييقانن بيسي الوسم لمعلا اذله نوكنلا ناو: ةلتسم

 هذه رامغ ىف اهسفنب جْزلا نم ىدافتت نأ بجي ايقيرفا نكلو ٠ ةيقرشلاو
 ةيداصتقا ,تايقافتا دقعب لمعلا ةيرح اهسفنل حسفت ناو « ةسفانملا
 سنا ةلجاعلا اهتجاحب اهدمت ةلود 7 ةيأ عم فارطالا ةددعتم وأ ةيئانث

 + ةيداصتقا ريغ وأ ةيداصتقا دويق نودبو طورشلا

 ىف ةيقيرفالا لودلا ركفت دق « ءانبلا ةداعا ةيلمع لالخ ىفو
 ىفناكمالا ردقبو ٠ ةرواحملا ةلقثسملا لودلا عم اهعيسوتو طباورلا قيئوت
 ريوطت ريتعيو ٠ تاورثلا رداصم لالغتسا ىف نواعتلاو دوهجلا ديحوت

 ةرواجملالودلا عم هيف نواعتلل ابيط اناديم ثوحبلاو تالصاوملاو ىرقلا'
 ىتلا نجاوحلا عفر ىلا لالقتسالا ىدؤي نأ لمأي ىقيرفا ميعز لكو

 موي تاذ امبرو ةيقيرفالا ةدحولا ةيمنت لهسي نأو رامعتسالا اهعضو.
 لجأ نم ةقيقحلا ىف نوليعيبم ةداقنا لكو ٠ ةيقيرفالا ةدحتملا تايالولا
 لثمتالكشملانم ددع دوجو لهاجتن نا ةحاذسلانم ىكو . فدهلا اذه
 تافاسلاو تالصاوملا رشف لثمو « قطانملا  ضعب ىف ةيلبقلاو تاغللا ددعت
 ةضراعتملا بازحالاو تايصخشلا لثمو « ىرخأ قطانم ىف ةليوطلا'
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 نيلداستملا مهفلاو مارتحالا «ةرادالا نسح دعب بلطتي اذهو ٠ خلا اهريغ ىف

 * فارطالا لك حلاصمل

 فصنلا ىف عارصلا روحم ىه ايقيرفا نا دجن ىملاعلا حرسملا ىلعو
 نأب اليفك اليقتسمو « ةعفاد ةوقل اهل ناو ٠ نيرشعلا نرقلا نم يناثلا

 اضيآ اهلو . اهلود روطتب ديازتي لكشب ةيملاعلا نوئسشلا ىف رثؤي
 اهفرعت ىتح ىرخإلا لودلا ىلع ًاهدوجو ضرفت اهلعجي امم اهتيصخش
 ىمست ام اهب متهت ام وحن ىلع ةيملعلا نوئشلاب ايقيرفا متهتو . اهلبقتو
 ممالا ىضعب ةدافا نم رثكأ مالسلا نم ديفتستل اهنآو ٠ ىربكلا ىوقلاب

 ٠ اهب عيرسلا ءافولا بلطتت اهلهأ تاجاح نأ ذا ىرخالا

 .ةيسايسلا ةيرحلا لجأ نم لاضن : ثالن' هجوأ هل ىقيرفالا لاضنلاو

 ءاعيمج اهأوق هجتتسف ةراقلا ءاحنأ لك ىف لاضنلا اذه رصتني امدنعو

 ٠ اهلجأ نم تلضان ىتلا ءىدابملا هنه قيقحتت



 خيار يميرلاو ىقتلمرضإلا

 ىريرين سويلوج : ملقب

 ايقيرقا نوكتس ١91١( ةنس )١951١ رشعلا تاونسلا هذه ءاهتناب
 ةياهن نأ نويقيرفالا نوينطولا دكٌؤيو رامعتسالا نم تررحت دق اهلك
 . ةيطارق وميدلا مايق ىنعيس رامعتسالا

 ايقاك امارتحا اورهظي مل نيذلا نويرامعتسالا ايقيرفا ماكح
 ةموكح ةفد ةرادا ىلع رداق ريغ ىقيرفالا نأب نوعنتقم ةيطارقميدلل

 مايق ىلا دوقتس رامعتسالا ةياهن نأ نونهكتي مهو ٠٠ ةيطارقوميد
 لوح نوشقانتي مهو ٠ ةيقيرفالا ةراقلا ءاحنأ عيمج ىف ةيروتاتكدلا
 ٠ نييطارقوميد اوحبصيل مهدادعتسا مدع وأ نييقيرفالا دادعتسا'

 نأ ديرأ ىنآل ال , لاقملا اذهب ىشاقنلا اذه ىف مهسأ نأ ترئثخلا دقو

 حيضوتب اونعيمل نيشقانتملا نأ دقتعأ ىننأل نكلو , نيبناجلا دحأ ىلا زاحنأ
 حالطصا لييلحتب صخألا ىلع اونعو كلذ اولعف مهنأ ولف ٠٠ مهتارابع:

 فلتخت ةيطارقوميدلل مهتافيرعن نأ اوفيششتكا دق اوناكل , «ةيطارفوميدلا»

 لادجلاب مهتقو نوعيضي ةقيقحلا ىف اوناك مهنأو , امات افالتخا اهنيب اميف'

 ٠ ةضراعتم ضارغأ لوح

 نم لعلو ٠٠ ةيطارقوميدلا فيرعتل ةلواحم نم رنكأ تلذب دقل
 ماهاربآ هعضو ىذلا فيرعتلا , اراشتنا اهعيسوأ نمو فيراعتلا نسحأ

 لجأ ند لمعت ىتلاو بعشلا اهنوكي ىتلا بعشلا ةموكح ه وهو نلوكنل
 بعسشلا اهنول دق تماد ام دلب ىأ ةموكح نأ ةقيقحلا ىفو ٠ « بعشلا
 ىتا لبلاسولا ضعي ةيدل نوكت فوس بعشلا نا كش الف © هسفنب

 نوكي نأ نكمي ال هنأ حضخضاولا نهو ٠ اهدنع اعومسم 4هئوص لعجت

 تاعيرشتلا عضو ىف ىصخش رود بعسسشلا دارفأ نم دحاو لكل

 مهنيب نم اوراتخي نأ ىرورضلا نم ناك ا١ذهلو . تاسايسلا مسرو
 لسخاد مهمسأب ثدحتتو مهلثمت ىتلا تايصخشلا نم ادودحم اددع
 حرشلا ىلا جباقحت ال ىتلا ةيلوالا ءايشالا نم اذه ودبي دقو ٠ ةموكحلا
 نأ سانلا ضعب ىعدي اذاملف كلذك رمألا ناك اذاو ٠ انه هتمدق ىذلا

 درسجمب ةيطارقوميد ةموكح مهدالب ىف اوميقي نأ نكمي ال نييقيرفالا
 ةيقيرفا ةموكح ةبأ نأب مهلوق نوغوسي اذامبو ؟ مهلالقتسا ىلع مهلوصح
 ؟ ةضراعم مايقب اعبط حمست نل

 ءاعدالل ىقيقح ببس هيدل نوكي نأ نكمي صخش ىأ نا دقتعا ال انأ

 هذه ىف اليحتسم ارمأ ربتعي ةلقتسم ةيقيرفا ةلود ىف ةضراعم مايق نأب
 ٠ انخيرات نم ةلحرملا
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 هقيرحلاو ةاواسملاو ةشقانملا : ثالن ةيطارقوميدلا مثاعد نأ ىيأر ىفو
 ٠ ةيناثلاو ىلوالا نيتماعدلل ةجيتن ىع ةريخالاو

 عمتجم ءاشنا ىلع ىقيرفالا ةردقم ىف نوكسي نيذلا ءالؤهو
 * شاقنلل هبحو ىقيرفالا ةردقم ىف اضيأ اوكشي نأ نكمي ال , ىطارقوميد
 مهلا امك ٠٠ ةنخاسلا ةيئاوتسالا سمسلاك فرص ىقيرفا ءىش اذبف
 .ةيطارقتسرالا نآل ةاواسملل ىنيرفالا بح ىف اضيا تسلا نوعيطتسي ال
 دلوملاب ةيطارقتسرا ةقبط دجوت تناك اذاىتحو .ايقيرفانع بيرغ ءىش
 * ةراقلا جراخ معقت دالب ىلا اهلرصأ عاجرا نكمي ةيخيراتلا ةيحانلا نمق
 ىف كشأ انأو ٠ تافبطلا ماظن ىقيرفالا فرعي ال ةيديلقتلا ةهجولا نمو
 تاعمتجملا كلت ىفىتح 2 ةقبط ٠٠ ىنعن ةيقيرفا ةغل ةيأ ىف ةملك دجوتهنأ
 ريشيو ٠٠ ةيطارقتسرالا رهاظم ضعب رمعتسملا اهيف كرت ىتلا ةليلقلا
 «ىكذلا صخشلا» وأ «ميظعلا» ةملكب دلوملاب نييطارقتسرالا ىلا نويقيرفالا

 ,نم ريثكو ال مأ سيئر هل ناك ءاوس ىديلقتلا ىقيرفالا عمتجملاد
 ىذلا ةاواسملا عمتجم وه سيئر هل سيل ىدالب عسمتجم لقم تاعمتجملا
 ٠ تاشقانملا قيراط نع هنوئشش ريدي

 اهماقأ تاموكحلا لاكشأ نم لكش ىه اذا ةيطارقوميدلا تناك اذار
 ,ةاواسملاو ةرحلا ةشقادملا ىه اهمثاعد تناك اذاو ٠ مهتدارا ىضحمب سانلا
 مثالتم ريغ ىقيرفالا لعجي ام ذئنيح ىديلقتلا ىقيرفالا عمتجملا ىف سيلف
 نآل يقيرفالا لهؤي ام لك هديلاقت ىف دجوي سكعلا ىلع لب ٠٠ اهعم
 ٠ عيطلاب ىطارقوميد ىأ هبلطي امل ةقداص ةروص حبصي

 ةيطارقميدلاب اوقدشتي نأ ءامدقلا نيينانويلا ناكما ىف ناك دقل
 ٠ ةلودلا رومأ ةشقانم قح ناكسلا ددع فصن نم رثكأل نكبر مل نيح
 ةسانلا قوقحلا » نع اوثدحتي نأ لالقتسالا نالعا ىعضاو ةردق ىف ناكود
 ىف ناكو , تاءانثتسالا ىف نودقتعي اوناك مهنأ نم مغرلا ىلع « ناسنالل
 ىلع ٠ ةيطارقومبدلل اقيقد افيرعت انل مدقيب نأ « نلوكتل ماهاربا » ةردق

 انكمم ناكو ٠٠ قيقرلا ةيكلمب نمؤي ناك عمتجم ىف ثدحت هنأ نم مغرلا
 هسفن تقولا ىف مهو ٠ ةيطارقوميدلاب اونطنطي نأ نييناطيربلا ىئاقدصال
 . مهل دجم قيقحت درج ىمظع ةيروطاربما نوديشب

 ىلع موقن ىتلا ةموكحلا » مهل ةيسنلاب ىنعت تناك ىتلا «٠ ةيطارقوميدلاب لعق نونمؤي اوناك لب , نيعدم اونوكي مل سانلا ءالؤهو
 ناك ملاع ىف اوشاع مهنكلو , اهنع اوعفاد ىتلاو ٠ « ةاواسملاو ةشقانملا
 . لبق نم ريدقتلا اذه لثمب هسفنل ظفتحي مل , هباغلا ىف وأ ؛ عراشلا يف . مويلا ىداعلا لجرلاف ٠ نيرشعلا نرقلا ىف مويلا هثودح نكمي ال رهوأ وهو ٠٠١ ةاواسملا ةركف نم ةيرشبلا تاقولخملا نم ادوشح دعيتسي
 ىدم نوملعي « مهنم ىندأ قولخمك هتلماعم نوديري نيذلا ةهلآلا فاصنآو
 بعشلا نآل ٠٠ مهمئارج غيوستو ريسفت ىلع مهربجتو مهفيخت ىتلا هنوق
 . نولاقلا قرخل صخش نع رثعي وأ اطخ رفغي نأ نكمي ال , هسفنب هسفن مكحي نأ مويلا هقح نم ىذلا
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 تبراحام لثم ىداعلا ناسنالا ةمارك لجأ نم تبراح ةراق دجوتالو
 ءدحاو لجر » : ىتأي امك سانلا حبصي دق ىرخالا دالبلا ىفنف ٠ ةيقيرفا
 نوينطولا ةداقلاف ,ةيقيرفا ىف امأ , مههاوفأ ىف مهتنسلاو «دحاو تيوصت
 ائيصضش لبقت ال اهنودوقي ىتلا ريهامجلاو , ىساسأ ادبمك كلذب نونمؤي
 ةداقلا قابني ةيطارقوميدلا ىعدت ىتلا دالبلا نم سسثك ىفو ٠٠ كلذ نم لقأ
 ىف امأ ؛ ةورثلا وأ دلوملا ةيطارقتسرا تناك ءاوس . ةيطارقتسرالا نم
 ٠ةيطارةتسرا ةقبط دجوتال ايقيرفا ىف هنأل , نويداع صاخش؟ مهف ايقيرفا
 حور لعجت فوسو ٠ ةيطارقتسرالا هذه قلخ ىف ديلاقتلا تلف دقو

 * اليحتسم ارمأ اهروهظ نم ني رسشعلا نرقلا

 لثم دالب ىف ةيقيرفالا ةيموقلا نودقني نيذلا ءالؤه نم ريثك دجويو
 اندادعتسا نومجاهي نيح مهو ٠٠ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ايناطيرب

 ةروص مهتركاذ ىف مسترت ال هناف « ةموكحلل ىطارقوميد لكش نيوكتل
 ىفةيطارقوميدلا هنذختا يذلا صاخلا ماظنلا ةروص نكلو ., ةيطارقوميدلا

 ةموكحلا بزح نيب ىرجت ىتلا ةشقانملاو نيبزحلا ماظن .. مهدالب
 ٠ ناملربلا ىئيم لخاد ةضراعمللا بزحو

 تاذ لودلا وأ « ةينوسكسس ولجنالا لودلل ةبسنلاب هنآ قحلاو
 ةيطارقوميدلا بصع وه نيبزحلا ماظن ربتعي ٠ ةينوسكس ولجنالا ديلاقتلا
 هنأ نوسكس ولجلالا ءالؤه دحأ ربخت نأ ىدجملا ريغ نمو ٠٠ اهحورو
 اعم نوشقانتيو. «صخش ةلام نيغلابلاىرقلا ىدحا ناكس عمتجي امئيح
 كلذب مهناف رابآلا دحأ هيف رفحي ىذلا ناكملا ىلع اريخآ !وقفاوي ىتح
 رصيس يئوسكس ولجنالا اذه ٠٠ اهنوقيطيو ةيطارقوميدلا نوسرامي
 رصيسو «, احيحص اميظنن تمظن دق ةشفانملا تناك اذا ام ةفرعم ىلع الوأ

 ٠ ةضراعم ىرخأو ةديؤم ةعامج تدجو دق تناك اذا ام ةفرعم ىلع

 ولجنالا لكشلا اذه ةيحالص ىدم ىف كشأ ىنلا لوقأ نأ بحأو
 : لوقأ كلذ حيضوتلو ٠٠ ةيطارقوميدلا لاكشأ نم ىنوسكس

 ىلا جمدنمو , رح درف ايئاد وه ىديلقتلا هعمتجمه ىف ىقيررفالا نأ 1
 ةحلاصم نيب ضراعت ىأ ىري ال هنكلو , هعمتجمل هتيوضع ىف دح ىصقأ
 ةقيقحلا ىف ناك هعمتجم ءانب نال كلذو ٠٠ هعمتجم حلاصم نيبو ةصاخلا
 عسمجت ىتلا مدلا ةطبارب ةلئاعلا الوأ كانهف ٠ ةلئاعلل !رشابم ادادتما
 - ةليبقلا نوئششو ٠٠ ةليبقلا نوكتتل كلذ دعب روطتت ىتلار 2 امهدارفأ
 2, لاح لك ىلعو - ةيواسقملا ةرحلا ةشقانملاب رادت ل لبق ند تحرش امك

 « ىبروألا دنع هينعي ام ريغ ىقيرفالا لقع ىف ىنعي + ةموك- حالطصا ناف
 ىف وهو 2 « سيئر » ىلعمب « ايصخش ىنعم ذختي ىقيرفالا رظن ىف وهذ
 ٠ ام ةشقانم هيف ىرجت اريبك ءانب ىنعي ىبروالا رظن

 نأ ادع ام , ىصخسشلا ىنعملا اذه ريغتي مل ةرمعتسملا ةيقيرفا ىفو
 نكرملا رومام ىلا هركفب هجتي « ةموكح » ةملك عمسي ىذلا ىداعلا صخشلا
 نيذلا  نييقيرفالا نحن انادب امدنعو .ماعلا مكاحلاو ميلاق الا شتفمو
 ةيطارق وميدلاب اندالبل بلاطن  لمتراويتس نوحو ناوكنل ماهاربال انأرق

 اذن



 نم لوأ ناك , ام ةشقانم هيف ىرجن ريسبك ءانبك ىأ ٠ ىبرغلا اهانعمب
 نودسجي نيذلا صاخسشألا , ةظحل رخآ ىلا انتمواقم ىف رسئثساو انمواق

 ٠ ماعلا مكاحلاو ميلقالا شتفمو زكرملا رومأم ىأ ةموكحلا ةركف

 اهلاضنل ةجيتن ةيقيرفالا ةراقلا بوعش ىلع مويلا طلست ءاوضالا نا

 ةيبنجالا ةرطيسلا نم ررد>تلا لييسىف لاضنلاو ٠٠١ لالقتسالا ليبس ىف

 , ةلودلا ىف رصانعلا لك دحوي وهو فالخ ىأل الاجم كرئي ال ىنطو لمع

 وأ ادحاو ابزح سيلو ةينطو ةكرح اهلك دالبلا ىف ةدايقلا مامز ىلوتن ىكل

 بعسسشلا ديحوت ىف ةينطولا ةكرحلا هذه حجنت نا امو ٠ ةددعتم ابازحأ

 ةلودلا ىف ةموكح لوأ عيطلاب لكشت ىتح « لالقتسالا وحن هتدايقو

 نأ اهيلع بجي ةدحوم ةّلود نأ عقوتن نأ لهسلا نم سيلو ٠٠ ةديدجلا
 ةضراعتم تاعامج ىلا فنعب اهسفن ىلع مسقنتل قيرطلا فصتنم ىف فقوتت

 لكش » مسا هيلع تقلطأ نأ قيس ام عم مءالتت نأ درجمل كلذو

 ٠ لالقتسالا ةظحل ىف هلك كلذو ىنوسكس ولجنالا « ةيطارقوميدلا

 هنأ نم مغرلا ىلع , ىرورض ريغ ىبأر ىف ةمظنم ةضراعم دوجو نا
 اعمتجم ةضرامعملا نم ىلاخلا عمتجملا يمسي نأ ذثتنيح بعصلا نم

 امامنا فقوتي اذه . مقت مل وأ ةضراعم تماق ءاومس نكلو «ءايطارقومي دد

 بعشلل رفاوتت تماد ام اريثك رثؤي نلو « هسفن بعشلا ةيفر ىلع

 ٠ ةيرحلا ىف ةاواسملاو ةرحلا ةسقانملا
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 ىروتوكيس : ماقب

 صالخلالا لك صلخت ىنلاو , اهتسايرب ٍفرشتا ىتلا ةموكحلا نا
 ةدارال )» ءىش لك قوفو 0 اضيأ 3 صلختو 4 نماضتلاو ةلادعلا ءىدابمل

 ءةمولظملا بوعشلا لاضن ةدناسم ىلا' لصاوتملا هيعسو ىنيغلا هبعشلا
 ةلباق ريغ ايقيرفا ةيرح نأ . ىرخأ ةرم نلعت نأ دوت هده ىتموكح نا
 لالقتسا نع هلصف نكمي ال بيسلا اذهل ىنيغلا لالقتسالا ناو , ةئزجتلل

 ٠ ىرخالا ايقيرفأ بوعش
 ةيفصتب انلاغتشاب طبترم لالقتسالا ليبس ىف انلمع ناف اذكهو

 ٠ نينم ىداصتقا ساسأ ىلع اينيغ ءانبو ميدقلا ماظنلا راثآ

 فعض ساسمأ ىلع ةيقيرفالا ةراقلا ىلع مهمكح اونب سانلا ضعبو
 ءالؤه نكلو الاي ةيرامعتسالا تاطلسلا لئاسو ةوق ءازا ىقيرفالا بعشلا

 ىوقلا لئاسو نع انبوعش لوقع ىف ةنماكلا ةركفلا اوفرعي مل سانلا
 اوسضفر دقل ٠+٠ بذاكلا اهرهاظت نعو «2 انوحن اهعبتت ىتلا ةيرامعتسالا
 ايازملا دجون «, ءارفصلا وأ ءادوسلا ةرشبلا هذه تحت هنأ اوفسشتكي نأ
 ٠ اهسفن ةليضفلاو ةدارالاو ءاكذلاو اهسفن ةيناسنالا

 ةيقيرفالا ةراقلا هيدؤتس ىذلا رودلا اوهقفي نأ اوضفر دقف اذكهو
 بدوعشلا لك لتحت امدنع ٠ روطتم ملاع نزاوت ظفحل ديعبب سيل موي ىف

 ْ ٠ ةدحتملا ممالا ىف اهتدايسل قئاللا اهناكم

 رورطتلا نم ةلحرمب مويلا رمي ىقيرفالا خيراتلا ناف لاح لك ىلعو
 مازيعأ ةرشع ذنمف ٠٠ مويلا عقت ىتلا ةماهلا ثادحالا هيلع لدن عيرسلا
 اسيهلك اهتايحو , بناحألاب ةرمعتسم ابيرفت اهلك ايقيرفا تناك طقف
 مويلاو ٠٠ ىملاعلا حرسملا نع ةديعب ايقيرفا تناك دقل ٠ مهتحلصمل ةرخسع

 ةدارا نع ةيلودلا تامظنملا فلتخمىف ءاضعالا ةيقيرفالا لودلا ولثمم ربعي

 ٠ اهتيرح ىلع ايقيرفا ىف ىرخأ ممأ لصحتس ابيرقو + ةرحلا مهبوعش

 . انبوعشل ةلماشلا ةضهنلا ىه « موبلا ةحضاولا ةئباثلا ةقيقحلاو
 اعوضخ رثكأ ىأ , اهريغ نم افلخت رثكأ ربتعت ىتلا بوعشلا هذه ىتح

 ةدارالا هده ةضراعمل تمسر ىتلا ططخلا لكو ٠ داهطضالاو طغضلل

 ٠ ىرخادعب ةدحاو تلشف دق «2 ةراقلا ةمارك دادرتسال ةحماجلا ةيقيرفالا
 * « لالقتسالا » ىه ةدحاو ةحيص ىودت انقافآ ىفو

 ناتللا ناترهاقلا ناتوقلا مويلا امه ةدحولاو. لالقتسالا ناف اذكهو

 * ايقيرفا نازهت
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 رصب اذامل ايقيرفا لءاستت نأ بجي الأ , رمقلا ىلع ناسنالا ذوفن طسب .ينييفوسلاو ىكيرمالا نابعشلا اهيق لراحي ىتلا ةظحللا هذه ىفر
 مزهي نأ حصي له ؟ اهتورنو ايقيرفا ءائبأ ىلع هذوفن طسب ىلع رامعتسالا
 حبصي نا نود « رمقلا ىلا لصيو (© ىجراخلا ءاضفلا ىئاسنالا مدقتلا
 ؟ تارمعتسملا بوعشل ةماركلاو ةيرحلا نامض ىلع ارداق

 .ةراقلا ادع اميف تررحت دق تاراقلا لك تناك ١909 ةنسس ىف
 سعاقتن نل هلجأ نم ىذلا بيسسلا وه اذهو ايقيرفا ةراق ىأ ةسماخلا
 ةدارا طقف اينيغ لثمت ال صوصخلا اذهبو ٠ هل ةيحض عقت ىذلا ريدقتلا مدع ىلع بلفتلل اهب موقن نأ بجي ىتلا ةمخضلا دوهجلا لذب نع ايقيرفا
 ,نع لثمت اهنا لب « اراغصو ارابك « ءاسسنلاو لاجرلا نم ةثالت نييالم
 دض موي لك نوحفاكي صخش نويلم ٠٠١ لامآ اهبعش لاضن قيرط
 ٠ لهجلاو ضرملاو عوجلا

 «ةقيقح دحتمعمتح وحن كرحتت تناك نيح ةيناسنالا ناف كلذبو
 . اهدوحول ىعرشلا ببسلاو ةيساسالا اهقوقحوظعم ةبولسم ؛ ىرشبلا طاشنلا ىحاوت ضعب نع ةابصقم ةسوبحم ضرأك تدب ايقيرفا ناف ٠ ناسنالا ىدل ترفاوت ىتلا تاربخلاو تايناكمالا لك نم ةدافالل لمعب

 .دض ىفطاعلا هنالعا « نلوكنل ماهاربا » عاذأ , نرق نم لقأ ذنمو
 هيف لاق ٠٠ رامعتسالا نيدت ةقيثو هسفن تقولا ىف ناك ىذلا . قرلا

 .مكنكلو ٠ تقولا ضعب سانلا ضعب اومءدخت نأ نوعيطتست مكنا
 ةثيه توص نأ لمأن نحنو « تقولا لك سانلا لك عادخ نرعيطتسن ال
 تاملكلا هذه طقتلي فوس نآلا عفتري امم رشثكأ عفتري امئيح ةدحتملا ممألا
 حامسلا نكميال هنأو , شيعي نأ نكمي ال هسفن ىلع امسقنم املاع نأ دكؤيل
 .ةأيحلاب رخآلا ءزجللو ةيدوبعلا لظ ىف ةايحلاب ملاعلا نم ءزجلا كلذل « دعب
 ٠ ةيرحلا لظ ىف

 ءاهبعاتم لكب ايقيرفا ناف , رصتنت نأ بجي ناسنالا ةيضق نآلو
 ةينانالاو قفألا قيض اهفيرطىف اهثب ىتلا بعاصملا ىلع اضيأ بلغتت فوم
 ٠ ءايغلاو ءايربكلارب

 نك
 .مويلا ملاعلاب قحلت « ىملاعلا حرسملا ىلع رهظت تأدب دقو ةيقيرفا نا

 ةبغربو , لماكلا نواحتلا اهؤلم حورب نكلو , ةيداعم ةضراعم ةوقك الأ
 .نأ نود هنم درجتي نأ ملاعلا عيطتسي ال الاعف الماع حبصت نأ ىف ةيعاو
 . هرداصمو هصرف نم ريثكلا دقفل

 نييئطولاو ايقيرفا لاطبأ ضعبلا مهتي هلجأ نم ىذلا بيسلا اذهو
 مدقتلا نع كلذك رظنلا ضغبو « هتدايس ةسرامم ىف بعش لك قح نع رظنلا ضغبو ٠٠ ايئادعو ارطخ ةظحل ةيأ ىف هرابتعا نكمي ال ىعيبطلا .ىعرشلا قسحلا نكلو ٠ عزفلل نوريثمو نويروث مهنأب ةيت ءوس نع اهنم
 ًاهريبكو اهريغص بوعشلل ررقم قح ةمثف , كلذ نع جتني ىذلا ىسايسلا
 ؟ ةدحتملا ممالا قاثيع .ىف ةيساسالا مئاعدلا نم ادحاو اذه ةيرحلا قح سيلأ ٠ ٠ ررحتت نأ ىف
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 ةسرامم اههح نم نوكي فوس ةلقتسملا ايفيرقثا لودف ءاانه ناك نا
 هذصهو 2 ةدحتملا ةردلا ايقيرفا مايق قيقحت ىلع اهمامتح) نكرعل اهتدايس
 ىنطولا لالقتسسالا ةلكشم ىأ : ةيسيئرلا ةلكشملا لهاجتت' نل لودلا

 رييغت قيرط نع ةيرامعتسالا ىوقلا داعبا لواحت' ىتلا ةرمعتسملا بوعشلل
 ٠ ىرقلا هذه اهيلع اهتضرف ىتلا ةينوناقلا طيباورلا

 نظن ايقيرفاىف ىدايقلا رودلا اهسفنل تعدا ىتلا ممالا تللخ دقو
 اهباصأ ىّذلا لشفلاو « انبوعش مساب فرصتت نأ اهنكمي هنآ اليوط ادمأ
 ىلع ترطيس ىتلا ىوقلا هذه تعدا ام ابلاغو فورعم نآمستلا اذه ىف

 لاخدا ىلا ةجاحلا ةيبدالا ةيحانلا نم هغوسي انضرأ ىف اهدودو نأ انتراق

 ٠ اهئافتخا ىلا لب اهروهدت ىلا رامعتسالاب اهلاصتا ىدآ ىتلاو « ةيقارلا
 بروعستلا نم بعش ىلع ةيبنجأ ةراضح ضرف ةلاحتسا ح1 ركتمي ال مويلاو

 ىعدي ىذلا لالتحالا اذه هيف نوكي ىذلا هسفن تقولا ىقو م الوأ ةوقلاب
 ٠ مظنم لالغتساب ابوحصصم ةيمامسنالا ةفص

 : لوقت ىتلا ةقيقحلا ىف امامت لئثمتي ىرامعتسالا بصهدملا لشفو
 , ةورللا ةيملت لئاسو اهدي ىف لمحت ىتلا ةيرامعتساللا ىوقلا نا

 بوعشلا ةشيعم ىوتسم نيب نزاوتلا ةداعال لئاسولا هذه لمعتست ال
 هذه نكلو ٠٠ ةرطيسملا بوعشلا ةشيعم ىوتسمو رامعتسالل ةعضاخلا
 مظنلملا لالغتسالاب كلذو , اذه نزاوتلا مدع نم ديزت سسكعلا ىلع ىوقلا
 ,رقفلا تالح دشأ ىف نيينطولا ناكسلا ةيقبم , ماخلا تاول!و تاجتنملل
 رامعتسالا ةيكاحم ىف رارمتسالل نآلا دعب ةجاح ةمل سيلو 5 جايتحالاو

 ع ماتلا ءافتخالاب هيلع ثداوحلاو خيراتلا مك رادص نأ كعب

 ةدحولاب ناطبنرم اهتايحو ةلقتسملا ايقيرفا لود ةمالسسمسس نا

 نأ حوصضوب ىرن نحنو « ايقيرفال ةيسايسلاو ةيدامصتقالا و ةيعامتجالا
 ٠ سؤدلا نم ةراق طسو ارزج حبصت نأ اهنكمي ال ةلقتسملا ايقيرفا لود
 ىباسنالا طاشنلا ىحاون لك نع ةدعيتسم اليوط ايقي رفا تملظ نأ دعيف

 ىعو ىلع ىهو نآلا اهناف , خيراتلا ىشماه ىلع اليوط تلظ نأ دعبو , رحلا

 ٠ اهبوعيش نم ةليقملا لايجالل

 دقو .لشفلاىلا اهلآم ةيقيرفالا ممالاىلعةياصولانأ حضاولا نمو
 , اهضارغأ قيقحت ىف ةيبرغلا تاموكحلا ضعب عجنت ىكل هنأ امئاد ظحول
 لمعجي 2 تائيهو ادارفأ نييقيرفالا عم نواعتلا ىف اهتنيغر فكؤت اهناف
 هذهو ٠٠ تاموكحلا كلت تابغر عم قفتي طخ ىف ريسلا تومزتلي ءالؤه

 اهحاجن لقي ىتلاو « ةيفخلا ىديألا اهكرحت ىتلا سئارعلا » ةسايس ىم
 , موي دعب اموي اهميظنن دادزي بوعسشلا ن'ال , ايقيرفا ىف ىحن 5 دعب اموي
 بناك ولو ىتح , ةرطيسلا لاكتشا لك دض نافكلا لع اميممص# .ةادزت امك
 ٠ نيرمعتسملا عئانص نم نييقيرفالا ىدياب سرامت ةرطيسلا هذه

 مويلا ايقيرفا نأ وه , سمألا ىتح افورعم نكي مل ىذلا رم'الاو
 اهتاىغغر دضو اهمساب ثدحتي نأب حمست نلو . اهسفت نع حل وضوب ربعت

 في



 ودبي هناف اذهلو ٠٠ اهتاردقمو اهثانبأ ىلع نورطيسي اوناك نيذلا ءالّؤع

 ةدعاسملا ىلا اهتحاح مغرب ب ايقيرفا نأ :« ليق ىذ نم رثكأ مويلا احضاع

 ب اهسفن ءانب ةداعالو رامعتسالا ةفبر نم هيلك اهدالب ريرحت لامكتسال

 قالطالا ىلع ةجاسس ىف انسل اننا ٠ ةياصولا نم عون ىأ اقالطا لبقن نل
 نوعئتغم نحنو .. انتاراضح كلمن اننال (« هتيندم وأ دحأ ةراضح ىلا
 نييقيرفالا رحلا لمعلا ناف ء هذدلح انتاراضح روطت نم ديزن ىكل هنأ

 انبوعش نأ نودقتعي نيذلاو . انبوعسشل مارتحالاو مهفلا نم ىوتسملا اذع
 كلمت ال انتاراضح ناو , ىرخالا بوعشلا عسا ةاواسملا مدق ىلع فقت ال

 نه هنأ دقتعت ءالؤهل ةيسنلاب 2, اهتاليمز لثم رارمتسالاو ءاقبلا تاموقم

 مسساب هبلطن امو ٠ ايقيرفال ةنوعملا ديدم نع اوفقوتي نأ مهل لضفالا
 نم جتني ىملاغلا مدقتلا نأب قيمعلا انناميا نم عفادبو ىلودلا نماضتلا

 ايقيرفال حمست ال ةيوخآ ةدناسم وه ضعب عم اهضعب بوعشلا لك نواعت
 ىف اقالطا ركفن ال نحنو نييبثحألا لالغتساو طغضلا نم امامت ررحتت نأب.
 اننا لب ٠٠ تاراقلا نم اهريغ نع اهلزعي اقيض الاصفنا ايقيرفا لصفن نأ

 امك 2 ىرخالا تاراقلا ريصمب طيترم ايقيرفا ريصم نأ اقيمع اناميا نمؤن
 مالسلا هاجتا ىف ءاوس « ملاعلا ىف نزاوت ةلاح دوجو ىلع فقوتي هنأ

 ٠ برحلا هاجتا ىف وأ جودزملا بيطلا مهفلاو

 اسصقصخت ىنن وق وفي 0 ءاربخل لواثت ةريخالا٠ ةيملاعلا برحلا دنمو

 لوالا : نيأزج ملاعلا تمسق ىتلا ةنزحملا نزاوتلا مدع ةلاح « ادادعتساو
 ىوتنسم ىلا اهتاعيتجم تلصو ىتلا ةمدقتملا لودلا ةعومجم مضي ىذلا وه

 ييفلودلا مضي ىذلا وه رخآلاو ىعامتجالا ميظنتلاو ةشيعملا نم عفئرم
 ءوسو ضرملل ةمئاد ةسيرف اهناكس عقي ىتلا , ومنلا ةليلق وأ , ةيمانلا

 لودلا هذهب صتخي اميف تايئاصحالاب هاربخلا نيب دقو ٠ لهجلاو ةيذغتلا
 ةيمتح ةجيستن ةطحنم ةايحو ىقلخ رومهدت نم هيلع ىه ام ةفلختملا

 ةحورطملا هيفيعحلا رصانعلا هذه بناجبو . سب نم هيف ىه امل ةرشابم
 ميقلا نع لوثسلما ىصولا وه نوكي نأ بحجب ىذلاىملاغلا ريمضلا مامأ نآلا
 تيرجا ىتلا ةداجلا تاساردلا ناف ىناسنالا عمتجملل ةيلقعلاو ةيقلخلا
 لودلا هذه اهيناعت ىتلا ةقلتخملا تالكشملل ىلمع لح داجحبا ةلواحل
 . اهضرغ قيقحت ىف تاشف دق « ملاعلا ناكس ىثلث مضت ىتلا : ةفلختملا
 نم ر//ه.0 صصخت نأ ىف ريكفتلا نم ةدئاف كانه سيلف كلذ نم رثكاو
 تفقفاو ولو نوىتح « ةفلختلا لودلا تالكشم لحل ةمدقتملا لودلا دراوم

 ىلا ىدؤيس كلذ ناك ناو هنأل « ةمدقتملا لودلا هذه بوعش كلذ ىلع
 ©« ضفخنتم ىوتسم ىلع ةاواسم ذظئنيح ققحنس ائناف ©« نازيلا حيحصت”
 .٠ هلك ىئاسنالا عمتجملل ةراسخ ايتجيتن نوكت

 ملاعلا ءازجأ نم اهريغو ايقيرفا ىف دوجوملا ىناسنالا سؤبلاو
 ةئلل ةجسيتن هنا لب « تاورثلا ىف صقن ىلا هببس مجري ال ةفلختملا
 ٠ اهتميق ريدقت نالآ ىتح نكمي ال ىتلا . ةلئاهلا ةيعيبطلا دراوملا لالغتسا لئاسو ىف لماكلا

 ةحفاكم ةيمهأ ىدم نيسسبن نأ عيطتسن نل انئاف , انلواح امهمو
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 ٠*٠ ىملاعلا مالسلا ىلع ةظفاحملل لاضنلا هتيمهأ ىف لداعي هنأو « سؤبلا

 مساح لماع وه ايقيرفا ىف رامعتسالا دض لاضنلا نأ اضيأ كلذب ىنعنو

 مادختسسا غوسي ءىش ال ةقيقحلا ىفو مالسلا لجأ نم ملاعلا لاضن يف

 ٠ اعرياصم ىف مكحتلاو «ةنيدمتملا ريغ بوعشلا» اهيلع قلطيام وزغل ةوقلا

 , ةيندملا اهضرأ ىلع تردعأو . رامعتسالا نم اريثك ايقيرفا تناع دقلو

 .يف ةلقتسملا ممالا ةبرجتو ٠ ةضيفبلا ةيرصنعلا ىلا ءوجللاب ةيبدألا ميقلاو

 وأ ىندألا بوعشلاب » ىعدي ام دجوي ال هنأ حو ضوب تبثت ايقيرفا
 ةعقاولا بوعشلا ىه طقف ةزجاعلا بوعشلا نأ تينثن اهنأ امك ٠ « ةطحدملا

 ٠ اهرامعتسا ةرتف لالخ طقف ودبي اهزجع ناو , رامعتسالا ةرطيبسس تحن

 ىذلا ىملاعلا مهافتلل ودع هنا لب , بسحف ايقيرفا ودع سيل رامعتسالاو
 لدايتملا مارتحالاو ؛ بوعشلا نيب ةاواسملا نم ساسأ ىلع موقي نأ بجي

 ٠ ةيبدألاو ةيموكحلاو ةيسايسلا اهتائيه نيب

 نا لوقأ نيح ةفلختملا بوعشلا ىأر نع انه ربعأ ىننأ دقتعأو

 ةديدج ةولقك لب « ةيداعم ةوقك ال « ملاعلا هجاوتل تضهن دق ايقيرفا
 ٠ ةردقم لقأو ةصقان ةيناسنالا ةلئاعلا حبصتس اهنودب

 ىلاعتلا نم اروعش قلخي هلا ٠٠ بوعشلا رعاشم فيزي رامعتسالاو

 اهضعب ىف لاوحالا رييغت نع زجعلاو ناوهلا نم اروعشو ء اهضعب ىف

 ةيفطاع نوكت نأ نم دعبأ رامعتسالا بابسأ نأ فرعن ن>ئنو ٠8 رخآلا

 ٠٠ ةيبدأ وأ

 وسصه . ىداملا ىداصتقالا ءارتلا ىف ةيغرلل ةجينن رامعتسالا نا
 ,ةيقيرفالاةيصخشلا ديكأتلو «ىبنجألا طغضلل ةلجخملا رهاظملا نعلوئسملا
 ريوطتل نامضك ةيموقلا تائيهلل ديقملا ريغ لمعلاو رحلا رايتخالا كانه
 فورالل ةجيتن صئاصخلا هذصهو ٠٠ دوسألا لحرلل ةبيطلا صئاصخلا

 هيف شيعي ىذلا ىفارغجلاو ىرشبلا راطاللو , ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 ٠٠ ةصاخ ةيلقعو ةنيعم ةفسلفب هل ىحوي ىذلاو . ىقيرفالا ناسنالا
 سيلا ٠٠ ةايحلا ىف هب اصاخ ابهذم هحنمت ىتلا ىه اهناف راصتخابو
 تاعمتجملا دنع تافاقثلا ةلاصا اهسفن ىمح تقلخ ىتلا بابسالا نحن انيدل
 ؟ ىرخالا ةيناسنالا

 , عمتجملا يف ةنيعملا رهاظملا ضعب ىلع اندمتعا اذا هنأ حضاولا نمو
 عم الو « ةيفاقثلاو ةيداصتقالا هتارورض عم الو هتعيبط عم قفتت ال ىتلاو

 ناسنالا ىمقن ال ائناف . هفادهآو هلثاسو عم الو « ميلسلا ىلخادلا هنزاوت

 , همدقت فقوذو 2 هدبعتسنو هدهطضنس ائنا لب بسحف عمتجملا اذه نع

 قاس اذهو اند ماجسنآو مالسب هفئاظول هعادأو هنامازتلاب هءعافو لقرعنو

 ٠ حوضوو مزحب اهضراعن ىتلا « جامدالا » ةسايمس هلعفت اه

 لجأ نم هلذبل انبوعش ىعدت ىذلا لئاهلا دهجلا نأ دقتعن نحنو

 لكو لجر لك هلذب ىف كرتش» نأ دبال « لماكلا اهلالقتسا قيقحت
 كانه سيلو ٠ ةلماك ةبغرو « ةمان ةيرح ىف كلذو , ةلفط لكو ةأرما

 .بناج نم ةرحلا ةكراشملا لضفنو ةوقلا مادختسا ضراعن نأ اماف « رابخ
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 ةكراشم ضراعنو ةريفلا لضفن نأ اماو , لالقتسالا قيقحتل بعشلا
 ٠ لالقتسالا قيقحت ىف بعشلا

 ىف روطقلا ماظن نأ حضوت ىتلا ةقيقحلا نع يىضافتن نأ مهملا نه.
 نع ةفلختملا دالبلا لصفت ىتلا ةقسشلا ,« موي لك مسوي 2 ةمدقتملا دالبلا
 ,ةيطارقوميدلاو ةيرحلا انرتخا دقف ايقيرفا لالقتسا قيقحتلو ءاهلالقتسا
 « انتايناكما لكو انرداصم لك مادختسساو « لاعفلا ىعامجلا لمعلاو
 لك مادختساو , بوعسسشلا لك ةدعاسم لوبقو « مظنلا لكب ةناعتسالاو
 ىتلا رامثلا لك راصتخا فود٠٠ ةينغلا تاساردلأ نلناو 0 تاريخلا عاونأ

 . كلذك انلمع نم اهيلا فيضن نأ نحن دون ىتلاو ملاعلا اهعمج

 نوكيل » , ةعاجشبو ةحارص لاقي نأ ىرورضلا نم هنأ ىل ودبيو
 اهلص وي ىذلا قيرطلا سملتت نأ بحس ايقيرفا نأ © سانلا لك نم اموهفم

 كانه سيلو , كلذ لعفت فوسلو , اهسفنب ةلماك اهتيرح قيقحت ىلا

 ىتلاو ءاهيف اهسفن ايقيرفا تدجو ىتلا اهسفن ةيناسنالاو ةيفارغجلاو
 . هكلست ىذلا قيرطلا ىلا ايقيرفا ىدهت نأ كلذل نكمي

 « نويمأ نوعراز اهناكس نم /م١ نأ ايشرفأ ىف ةرملا ةقيقحلا نأ
 لنفشم ىفو ٠ رالود ةئام نم لقأ اهب درفلل ىونسلا لخدلا طسوتم نأو

 ىقيرفالا رعشي ؛ الجخ ةيناسنالا نيبح هنم ىدني نأ بجي ىذلا رقفلا
 قيمعلا هنامياب احاسم مدقتلاو ومنلاو , زوفلا ىلع اميمصت ءىلتميو لمألاب
 هتعيبطب احلسم ماجسنالاو ءاخالاى لا هعلطتو ؛ىرشيلا ىسسنجلا ليقتسمب
 . ةرابجلا هتقاطب , هسفن تقولا ىفو , ةيفاص ةيقن تلاز ام ىتلا ةريخلا
 ىتلا لئاضفلا ةعومجم اضيأ كانهو ٠٠ ةيلوئسملاب قيمعلا هساسحاو
 ةلئاهلا تايناكمالاو ,« ىقيرفا نويلم ٠٠١ اهب ىلحتي ىتلاو اهل رصح ال
 « ٠ اهيوتحي ىتلا ةيركفلا ةقاطلاو , كلذ اهديتي ىتلا

 ةريهسش ةلمجح انه سبتقا 3 بروحدسلا لكل ىملاعلا نمامضتلا مسايو

 صرفلاب اورطاخ نيذلا «دالبلا ضعبل نييسايسلا ءامعزلا نع اهانعم باغ
 ريف رامعتسالا قيرط ربع مهتدايقب كلذو مهب وعش ةيفاقثلاو ةيداصتقالا
 «رخآ ابعش ديعتسي ىذلا بعشلا نا ١ ىه ةرابعلا هذهو .. ىاسنالا
 نكمي ةمهم لبنأ نأ نوعنتقم نحنو ٠ ء ارح هسفن وه نوكي نأ نكمي ال
 بوعسسسشلا ريرحت ىه «٠ بيرقلا لبقتسملا ىف اهرجند نأ ةدحتملا ممالا
 مسسمالاب ءاضعالا ددع نأل , مويلا ةريسي ةيهملا هذه ودبتو ٠٠ ةرمعتسملا
 لودلا هكصو « ةمواقملا هتباكرح طغض تحت « موي لك ديازتي ةدحتملا
 لامآلا نع رثكأ ةيرحب ربعت اهدجن اهددع ديازت تظحال نأ دعب ةديدجلا
 ٠ اهبوغششل ةيقيقحلا

 « اهيلع نورطيسي ىتلا بوعشلا ىف ررحتلا ةكرح ريخأت لجأ نمو
 ٠٠ بارطضالاو ةقرفلا ديزن ىتلا تاعامجلا قلخب نويرامعتسالا موقي
 فوغص ىف ةقرفلا عاقيا ىلا فدهت ةيليفايكملا مهتطخ نكلو « ةبولطملا تايمكلا لكب لالقتسالا « ديروتل » دادعتسسأ ىلع نويرامعتسالاو
 ىذلا مدقتلا نأ دجن اضيأ كلذلو ٠ ةراقلآ ةداس مه اولظيل نييقي رفالا
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 ريثي نأ مهيلع بعصلا نم لعجي هنأل « مهظيفي ةراقلا بوعسش هزرحت 555
 نأ وه سيل نييقيرفالا مهي امو ةسفانم وأ ابرح اوككشي وأ« ةئتف
 و ةبيقروي وأ نابموت نم اماقم عفرأ امه اموركن وأ ىروتوكيس
 ىف هليتم نم ةيطارق وميد رثكا اناغ ف مكحلا ماظن ناك اذا ام مهمهبام'
 ٠ ال مأ ايريجيل.

 عسم ةيرحلا اينيغ تلضف اسنرف هترجأ ىذلا ءاتفتسالا ءانثا ىفو
 هبن رما لصعت اندآ انه نلعت نحنو ٠١ ءارثلاو ىنغلا عم ةيدوبعلا ىلع رقفلا
 ايقيرفا ىف ةرادصلا زكرم لتحن نأ ىلع ةدحتملا ايقيرفا ىف ةريخالا
 ٠ اهسفن ىلع ةمسقنملا

 اسيقيرفا نأ نوقدصي نيرخآلا اولعجي نأ امئاد انوادعأ لواحيو

 ىأ » ٠١ قرشلا ىلا رخآلاو برغلا ىلا مضنم قيرفف , اهسفن ىلع ةمسقنم
 هرسفن مهفلا نع زجعلا اذص لثمو « ةيبنجأ ىوق وأ بهاذم عبتت اهنا
 ةرتف اهودعتسا ىتلا بوعشلا دض مهتياعد نأ نم تحضتا ىتلا ةقيقحلا
 هعصاخلا بوعشلا طاطعناب نيرمعتسملا عانتقاب تهتنا دق ء نامزلا نم
 ايهظيران ىف ترم دق ةرمعتسملا لودلا هذه بوعش نكلو ٠ رامعتسالل

 هذسص ريعت ال اهناف كلذلو , مويلا ايقيرفا هسفن هب رمت ىذلا فقوملاب
 ايقيرفآ لبقتسم نأ تيسن دق لودلا هذهو ٠ مامتها ىأ ةضرغملا ةياعدلا
 نودي دغلا ىف ايفيرفأ ناو . نوكيس هنأب اوملح امع دعيلا لك ديعب

 ٠ مهدحو اهئانبأ ةئيشمل اقبط
 ةسايسلا ىف نارتؤت نيتلتك دوجو نع ةلفاغ تسيل عبطلاب ايقيرفأو

 ايقيرفا هقنتعت ىذلا بهذملا ةفرعم وه , مويلا مامتعالا عضومو « ةيملاعلا
 ٠ كلد هيمصإ نيس نع اندعأع ءرملا لعجي برغلاو ىرشلا نيب عارصلاو
 ةهجو اهل ةراقلا منه تناك اذاام نورديال نيذلا ءالؤهل ةبسنلاب لقالا ىلع
 مظنلانعفلتخملا اهماظن اهل ناك اذا ام مث نمو لقتسملا اهبهذم وأ اهرظن
 هذهنايسن نتلتكلا نم لك ةحلصمل بجي هنأ دقتعن نحنو ٠٠ ال وأ ىرخالا
 ىذلا ىقيرفالا روطتلا فادهأ قيقحتل بولطملا تقولا لاوط ولو ةكرعملا
 ٠ ىناسنالا طاشنلا ىسيئرلا لقحلا ىف بصي

 اهمعزتت ىتلا برغلا ةلتك : ملاعلا ناعزانتت ناتللا ناتلتكلا ناتاهو
 دقتعي ناتللاو « ايسور اهمعزتت ىتلا ةيقرشلا ةلتكلاو ةدحتملا تايالولا
 نايسنت ناتلتكلا ناتاه ٠٠ امهادحا ىلا ةزاحنم دبال ايقيرفا نأ ضعبلا
 ذنم ًادسمل ملاعلانأ : امهيلا زاحنتس ايقيرفأ نأ نودقتعي نيذلاو امه
 مهو ..نيتبداعتم نيتلتكىلا ماسقنالا اذهب وأ ؛ىرامعتسالا ماظنلاب قلخ
 ةدحتملا تايالولا نأ ملعي نى ' دش ىأ نكي مل « طقف ماع ةئام ذم هنأ نوسني
 مهو 35 علاعلا ف نيتمأ مخضأ ناحبصت فوس ايسور وأ ةيكيرمالا

 « الوأ نوكيس ايقيرفا لبقتسم نأو «© عطقني نل ةايحلا رايت نأ نوسني
 تابقعلا لك نم مغرلاب « مهسفنا نييقيرفالا ةدارال اقبط « ءىش لك لبقو
 ٠ مهخبرات قيرط ضرتعت ىتلا

 تارقؤمعباط تناك ىتلارامعتسالل ةيداعملا حورلل نيصلخم انئاقب عمو
 ىويسآلا ىقيرفالا دهجلا نأ حوضوب نلعن , ءهاركاو ةرهاقلاو جنودناب»
 ءاهناو ةدبعتسملا بوعشلا لكل ريرحتلاب عارسالل هب موقن ىذلا كرتشلا
 مالسلاب مامتهالا نم انعئمتال , ملاعلا ءازجا لك ىف ةيرصنعلا ةقرفتلا
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 "اذا امع لأسن نأ بجي ىتلا ىه ايقيرفأ تسيل نأشلا اذه ىنو « ىملاعلا
 هجوتن نأ بجي نيذلا نحن اننا لب كاذ وأ ركسعملا اذه ىلا همصنم تناك
 ريرحت امكنم لك دكؤد له , ىويحلا لاؤسلا اذهب نيركسعملا الك ىلا
 ىلع ىلاتلا لاؤسلا حرطت نأ بجي ىرخأ ةرابعبو ؟ , هضراعي وأ ايقيرفا
 نم نكمتن ىتح ايقيرفا بوعش ةدعاسمل دادعتسا ىلع متنأ له » نيماظنلا
 ةباجالاو» «؟ةرح بوعسشك اهرود ءادأ نم اههنمتو اهقوطن ىتلا لالغالا ميطحت
 + نيدوحوملا نيماظنلا هاجت ايقيرفا فقوم ددحتس لاؤسلا اده نع
 ةيضق انلثم نوربتعي نيذلا ءالؤه مه ؛ انءافلح نوحبصيس نيذلاف
 ارشابم طابنرا ةطينترمو ٠ ةيلودلا ةيحانلا نم ةماه ةيدضق رامعتسالا
 امهئاخاو نيتلتكلا صالخا ىدم رينخنسو ٠ ىملاعلا مالسلا ةيضقب
 دابعتنسا دض حاقكلا ىف اهتمهاسم ىدمب بوعسشلا لكل امهمارتحاو
 ٠ رْخآ بعشل بعش

 ايقيرفا ناف « اهيق ةلودلا لاجرو ايقيرفا ءامعز مظعم دكأ امكو

 ىداصتقالا اهروطت قيقحتل مظنلا لك عم اهررحت دعب نواعتت فوس
 . ةيفاقثلا ميقلا لاحم ىف لماكلا اهمدقتو

 ادهع دهشت فوسسس عخيراتلا' نم ةبقحلا هذه نأ صالخاب دقتعأ ىننا
 لكشلا ريسغي نأ نود رمتسي فوس ىذلا , ىئاسنالا روطتلا ىف اديدج
 ٠ ممألاو بوعشلا اهب نمؤت ىتلا ميقلا وأ ملاعلل رصاعملا

 ىلع ةيساسأ ةفصب فقوتيس ممالإ ىئاهتلا ريصملا نأ اضيأ دقتتعأو

 عمتجلاءانب ةيلمع ىف اهلمحتت ىتنا تايلوئسملا ىدم ىلع اهتاموقم ةعيبط
 ٠ ديدجلا ملاعلا ءانب مث نمو « ىملاعلا

 نيلوئسملا لاجرلا ءالؤه لك ىلا ءادن هيجوت ىلا ىنوعديام وه اذهو
 نوئشلا ىف ةيلوئسملا نم ىفوألا بيصنلا لمحتت ىتلا ممالا لك ىلادا
 ٠٠ ديدجلا ملاعلا ءانب ىف ةمهاسملل ةدعتسملا برعشلا لك ىلاو « ةيملاعلا
 ٠ ةيناسنالا عيقلاو ءاكذلا هيف رصتنيس ىذلا ملاعلا

 'اكيجلبو ةدحتملا تهايالولاو اسنرف ىلا صخألاب ءادنلا اذهب هجوتأ
 ىتح ةقيدصلا ممالاو ةقيقشلا بوعشلا لك ىلاو ٠ ايئابساو لاغت ربلاو
 ىلخعلاو ةيلابلا تاراعسلا ذبنو ةميدقلا بهاذملا ميطحت قب رط نع موقت
 اسصللا ىوتسم نا اهرب اميشت عاش رالاب ىضاملا تازايتماو ةردألا نع

 كلذو. « ةيئاسنالا لبقتسمل لمعت نأو .. رشبلا لكل ةماعلا ةكرتشلما
 ىهمامتجالا س ؤبلا نم و (رامعتسالا نم اهسفن ريرحت ىلع ايقرفأ ةدعاسمب
 «٠ ناوهلاو

 .ءاعثلاو صالخالاو مهافتلاو ةبيطلاةينلا ىوس بلطتال ايقيرفا نا
 مت نأ 00 فد ةيئاسنالا ةراضحلا ةبامحل ؛« بوعستلا لك نم
 ءاكذلا ةطاسوي ةاناعمو ءطب ىف نرق دعب انرق نآلا ىتح اهدييبشت
 ٠ ىناسنالا ملعلاو لئاضفلاو

 لبقتسملاب نوئمؤم ءانسفنأنم امامت نوقئاو نحنف « انل ةبسنلاب امآ
 .٠. ةريرشلا ةدارالاو دقحلاو ةينلا ءوس دض فقنس اننأ امامت نودقتعم
 بوعشلالكىلا ةقادصلاو. ءاخالا دب دمي ىذلاىقبرفالا ليجلا نم نحنو

 نذل



 مادختسالاو ٠ ىرشبلا سنجلل ةيقيقحلا ةداعسلا قيقحت ىلع اعم لمعنل
 تاسسيناكمالاو ةيداصتقالا رداصملاب ةناعثسالاب . هلئاضف لكل لماكلا

 . عيمجلل ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

 ةجاحلا دضو برحلا دض نمألا حافك وه نرقلا اذه حافك نا
 دض ةاواسملاو , ةوقلا دض قطنملاو ٠ دابعتسالا دض ةيرحلا حافك وهو

 ٠ ىضاملا دض لبقتسملا حافك هنا ٠٠ تازايتمالا

 نأ بجيو .. خيراتلا ىف اهعابتا قبسي مل ةركتبم قرطبو « ةديدج
 ٠ اهليبسس ىف كلذ دعب عقدنن مث الوأ قرطلا هذه ىلا انقيرط سملتن

 هذصه اهصخلت ةنو”اإلا هذه ىف بوعشلا ةايحل ةزيمملا ةفصلا نا
 لبقتسملالجأ نم رضاحلا ىف ةايحلا ماحتقا , ةايحلا ىف ةبغرلا» تارايعلا

 .,« لبقتسملا دض فقي ىذلا ىضاملا ىف ةايحلا نع فكلاو

 ةدحولاو مالسلا وحن اهتروثب هجتت ىهو « ةديلولا اينيغ ةيروهمجو

 ىتلابوعشلا لك عم نماضتو ءاخا ىف شيعلا ىف الا رخآ ءىش ىف بغرتال
 ىف مئادو ىقيقح مالس سسا عضو ىف بغرت ىتلاو « ةلادعلا بحد
 , ملاعلا

 ةاواسملادبرث اهنا ٠٠ بوعسلا وأ لودلا ال رامعتسالا غمدت اينيغو

 نواعتلا نأ دقتعت ىهو 2 نيد وأ نولل رابثعا نود ٠ بوءسشلا ةدحوو

 هتاذ ىف نمضتب بوعشلا نيب مالسلاو ىملسلا شياعتلاو ىوخألا

 حسضوتو ٠ ةيطارقميدلاو ةلادعلاو لمعلا ىف ىناسنالا مدقتلل احيضوت

 ٠ ءاعمج ةيرشبلا ريصا

 نكمتت نأ وجرنو ٠٠ ماهفثسسا ةمالع لثمت مويلا ةيقيرفالا ةراقلا نا

 داجياىف ةيهاسملا نم ملاعلا ىف ةصلخملا بوعشلا عيمج ةلاسرو ائتلاسر

 ءاهريصمب صتخي اميف ايقيرفا مكيلا هههجوت ىذلا ماهفتسالا اذهل ةباجإ

 ملكتت ايقيرفأ ل * م





 مِقلْفا ل اجيال ل علا
 اموركن ىماوك : ملقب

 دض ةمظنملا فنعلا لامعأو ةوسقلا ةمق 196. ماع ةيادب تدهش
 لكشت ىتلا ثداوحلا زربأ نم ناكو +٠ انتراق ىف مالسلل ةبحملا بوعشلا

 .نييسنرفلا ةطاسوب ةيرئازجلا ءارحصلاب ةيرذلا ةلبنقلا ريجفت ةمقلا هذه
 نيدللا تاوخألاو ةوخألا ىلع ايقيرفأ ىبونج داحتاب ةيشحولا تاءادتعالاو
 ,,تكاةنيهملا ةيفسعلا نيناوقلا ىلع اجاجتحا ةيملس تابارضا ىف اوجرخ
 ةباهنلا ءدب ىلع ةمالع ىه ثداوحلا هذهو .. داحتالا ةموكح اهتردص
 . ايقيرفا ىف ةيبنجالا ةرطيسلل ةيمتحلا

 ءاحنا عيمج نم تلسرأ ىتلا ةددعتملا تاجاجتحالا نم مغرلاىلعو
 لومجبيد لارئجلا ىلا ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلا نمو « ةيقيرفالا ةراقلا
 اننراق قوف ةيرذلا ةليئنقلل ةيسنرفلا ةموكحلا ريجفت ىلع طخسلا نع اريبعت
 هءاسجتالا اذهل ةجيتنو ٠+ ةلبنقلا ريجفت ىلع ةموكحلا هذه ترصأ دقف

 ديمجت وه اعيرس ءارجا اناغ ةموكح تذختا دقف ىناسنالا ريغ ىشحولا
 ضعب تذختا امك .. اناغ ىف ةيسنرفلا تاسسؤلا ةدصرأو لاومأ
 . ةيسنئرفلا ةموكحلا دض ةمساح تاءارجأ ىرخألا تاموكحاا

 ىف ةيبنجالا ةرطيسلا نأ اعيمج نوملعت مكنأ « نييقيرفالا ىئاوخا
 ناك نورق لاوطف « ةيقيرفالا انبوعش ةيصخش امامت تمسق دق ايقيرفا
 ىف رامعتسالا لخدأ ؛« ةبيبحلا انتراق قتاع ىلع اهلالخ حزرب رامعتسالا

 ايقيرفانم ىرخأ ءازجأ ىف ممعءابرقأو مهءاقدصأ نأ ةركف نييقيرفالا لوقع
 ردانلاالا. ءىش ةراقلا ىقاب ىف نييقيرفالاب مهطبري الو « مهنع نوفلتخم مه
 ىلا طقف أجلي مل ىذلا رامعتسالا حلاص ىف لمعلا كلذ ناكو ٠٠ طيسبلا

 ةراقلا ىضارأل ىمانصلا ميسقتلا ىلا لب « ةيرصنعلا ةقرفتلا ةسايس
 اولوحيل فالخلا روذي اورذب دقل . ةيلبقلا انزئارغو انلويم نيلفغتسم

 . ةدحولا نيبو انذيب

 تقافآ ىتلا ايقيرفا نأ فيك ةداعسو رخفب ظحالن انياف كلذلو
 ٠٠ ةيقيرفالا ةيصخشلا نيوكت ةداعا ةيلمع مويلا دهشن' , اهتايس نم

 وهو ؛ ىئاهنلا انفده قيقحت لفكت :ىتلا ةيموقلا ةدحولا طباور غوصتو
 ييأد ىف ربتعي ىذلا « ةيقيرفالا تايروهمجلاو تابالولا. داحتا قيقحن
 ١ * مويلا ايقيرفا ىف انهجاوث' ىتلا تالكشملل ديحولا لملا

 قوف ناعرشم نافيس كانه ٠٠ ىئاقدصأ ٠٠ نييقيرفالا ىناوخأ

 اهب موقت ىتلا ةيرذلا براجتلا كانهف : امهدعبن نأ ائيلع بجيو « انتراق

 نان



 ةقرفتلا ةسايس كانهو « ةيرئازحاا ءارحصلا ىف ةيسنرفلا ةموكحلا

 . ايرفا ىبونج داحتا ةموكح اهعبتن ىتلا ةيرصنعلا

 ىف قطانلا ضعب لوصح نأ دقتعن نأ 4 ميسجلا أطخلا نمل هناو
 «حافكااو عارصلا ةياهن ايكيتاموتوأ ىنعيس« ماتلا اهلالقتسا ىلع ايقيرفا

 فرعنو ثحبن نأ بجي اننا ٠عارصلا اذهل ةبسسلاب ةياهنلا ةيادب طقف هنا
 نيبو ٠١ انددهتي ىذلا ديدجلا رامعتسالا اهذختب ىتلا ةفلتخملا لاكشالا
 ملج ىذلا « ىربنإا » رزامعتسالا ركذن نأ بجي ةديدجلا لاكشالا هذع
 امدنع (195. ) ةئس ىفضاملا رياربف مايأ نم موكشم مولا يف ايقيرقأ ىلع

 حابرلا تلمح دقو « انضرا قوف ةيرذ ةلبنق ةيسنرفلا ةموكحلا ترجف

 نأ مغرب « اناغ اهيف امب « ايقيرفا نم ةفلتخم ءاحنأ ىلا ةماسلا تافلخملا
 ةقاسمل رامثلا اذه لمح عيطتست الحايرلا نااوحرص نييسئرفلا ءاربخلا

 ةبرذلا براصتا هذهو 033 راحفنالا ناكم نم ليم ٠٠ ىلع ديزت

 لك ىلع راثآلا مخوأ اهل نوكمب نأ نكمسو 4 دح ىصقأ ىلا ةراض

 . تاق واخملا

 ءاحنأ عيمج ىف تماق ىتلا 0 تاجاجتحالا نم مغرلا ىلعو

 امهتلبق رسفتب تماق اسسنرذ ةموكح نأف ىلوألا ةيرجتلا دعب ملاعلا

 ةبرشبلا ريمض ىدحتب ال ةيناسنالا نم درحملا لمعلا اذهو ... ةيئاثلا

 ممألا اهيلع تماق ىتلا سسألا نم اضيأ فعضب هئكلو .. بسحف

 . ةدحتلا

 ةيسن رفلا لاومالا ديمجتب اناق ةموكمح تماق « لبق نه تركذ امكو

 دعبو ٠٠ اهناكس جاورأو لاومأب قحلتس ىتلا رارضالا ىدم نيبتت ىتح

 اقيقد افقوم نكلو ٠ اسنرف ىف اهربفم تعدتسا ةيناثلا ةليئقلا ريجفن

 ٠ ايعامج المع بلطتي اذه“

 حافكسلا ةكارح ىف اظوحلم احاجن لقفح دف ىباجيالا ءارجالا اذهو

 نم اضيأ نحن انذقني نأ نكمي هنآ دكانمل ىناو . ةبرحلا لجآ نم يقيرفالا
 . ةلبثقلا هذه رارش

 ملاعلا ءاحنا عيمج ىف نوجتحملا هذخنتا ىذلا رشابملا ءارجالا نأ ولو

 ثيحب حاجنلاو ريثأتلا نم ةجيتنلا تناكل , عساو قاطن ىلع رركت دق

 اهتاهملاىيحن انه نحبنو 6 ىدناغ هب ماق ىذلا ٍيخيراتلا ع فحز هبشت

 ةقرفتلا رهاظم دض : ايقيرفا ىبونح ىف ةرم لوال قبطدق« نواعتلامدعو
 ٠ سعتلا دلبلا اقفه وج ممست تلاز ام ىتلا ةيرصنعلا

 لامعتسسا مدع ىف هتقيرطب هانذختا ىذلا ىباجيالا ءارجالا !ذهو
 رورملا تاقاطب نيناوق ةمواسقل ايقيرفا ىبونج ىف مدختسا دق فئنعلا

 ءاسنلاو لاجرلا لتقم نم مغرلاب ةمواقملا هذه ترمتسا دقو + ةيفسعتلا

 نأ نم نوقئأو نحنو“ ايقيرفا ىبونج ةموكح دب ىلع « لزعلا لافطالاو
 عيطتسست ةموكح نمام هنال ةياهنلا ىف دوست فوس ةيبلغالا ةدارا

 نم ةمولظملاريهامجلل ةيعاولا ةمواقملا هجو ىف اهماظن ضرف ىف رارمتسالا
 ٠ اهيعش هائبأ

 براجتلا دض لبقتسملا ف لختيس ىذلا رشابملا ىباجيالا ءارجالاو

 نما



 اهجراح نمو: ايعيرفا ءاحبا عيمج نم تانمفحز هتدحب ىذلا رثالا ناف ء. هسعفن عقوملا ىلا لوصولا ىف صخش ىأ حجني الا مهي الد ** براجتلا هفطنمىلا فحزلل ةيملس ةلواحم لكش دختي نآ نكمي « ةيسنرفلا ةيرذلا
 رطخ مهيسعتا نيصرعم ٠ ايقيرفآ مسقت ىتنا ةعنطصملا دودحلا نيق رتخم

 انتراق ىلع رامعتسسالا هسضرف ىدلا عنطصملا ميسقتلا مرتحي نأ ماسلا رابغبا نا امئاد ركدتنلو .٠ هلهاجت هلك ميلاعلاو ىبنرغلا بعشلا
 , ةبوبحل

 ,هلك ملاعلا ريمدتل ىفكي ام ةيرذلا ةحلسألا نم اهيدل ىرخألا لودلا ضعب ناك نا هنأب حرص دف لوجيد لارنجلا نأ اريخأ ءابنالا انتفاو دقو
 نع عافدلل ىفكيام ةحلسالا هذه نم اهيدل نوكي نأ بجي اسنرف ناك
 نا كلذ ىف ىنلوديؤت كش الب مكنظأو انه لوقأ نأ دوأ انأو ٠٠ اهسفن
 فرش ىف هكراسشملا ىف ةبغرلا ريغ ىنعيال ىنلا ,عافدلا اذهب متهتال ايقيرفا
 ٠ ةيرشيلا ريمدن

 اماسسفنا ررحن يبل انناو مدقتن نأو شيعن نا ديرن ايفيرفا ىف اننا
 انتا ٠٠ ةيرذلا ةحلسالا انرمدت ىكل رامعتسالاو ةيدوبعلا نورق نم
 ةكاتفلا ةيعامجلا ةحلسالا هذهب فارتعالا ضفرن اننا امك « ادحأ ددهبال
 . فنعلا نم ىلاخلا ىملسلا لمعلا ىف ةدشب نمؤنو . ةيئاديلا هيريربلا هله ضراعي ىذلا ظقيلا ىناسنالا ريممضلا ىف انتقث عضن نحنو .. بكوكلا اذه فوف اهسفن ةايحلا دوو ددهت ىتلأ

 ىبنن الأ انيلع , ةرطيسلاو رامعتتسالل ةديدجلا لاكشألا ركذن نيحو
 لثم , انئراق نم ةفلتخم ءازجا قوف اهلكلكب مثحت ىتلا ةيساقلا هلاكشأ
 ٠ ١ايقيرفأ ىبوتجو دنالاسايلو ىدناروأ ادناورو اينيكو الوجنأو رئازجلا
 ىلا لوحتي نأ بجي . ةيقيرفالا ريهامجلا هيدبت ىذلا ىبلسلا فطعلاو
 . ايقيرفال ةماتلا ةيرحلا قيقحتل لاضنلا ىف هيباجيا ةكراشم

 اهعوبرنيب نيفئازلا نيعدملا روهظب حمسنال ةسدقم ةراق ايقيرفأ نا
 نآل « رامعتسالا لاكشأ لك نم انتراق رهطتت فوس لجاعلا بيرقلا ىو
 ةريخآلا اياقبلا ليحي فوس ايقيرفأ ءاحنأ لك ىف علدنا ىذلا ةينطولا بهل
 داهطضالا ءازا ادمترم فقي نيدتملا ملاعلا نا . دامر ىلا رامعتسالل
 موسقن' ىتلا ةيشحولا هذه ناو , ايقيرفا ىبونج ىف نييقيرفالل ىمارجالا

 اسنرف ريجفت نم ةروطخ رثكا ىهل ايقيرفا ىبونج داحتا ةموكح اهب
 . ءارحصلا ىف ةيرذلا لبانقلل

 مهنآ ايقيرفأ يبونج ماكح ىعدي نأ ةيرخسلا ىلا وعدي رمال هناو
 فوسف « ةيقيرفا ىبونج ىف مويلا رهظ اذا حيسملا نأ . نويحيسم
 ةيرصنعلا ةق رفتلا نيناوق' 0 00 هك ءال وه موق
 زهت نأ بجي ةيرذلا ةحلسالاوةيرصنعلا ةقرفتلا نيئاوق نا. . ةيشحولا
 مازا هلمع ملاعلا سئانك عيطتست اذام نكلو .. ىحيسملا ملاعلا ريمض
 ... ةيحيسملل ةفلاخملا لامعألا هذه

 ةيبوروألا ةياصولا نأو , ةصاخلا مهنوئش ةيلوئسم لمحت ىلع نيرداق ريغ نييقيرفالا نا ةئطاخ ظن ةسهجو اهنا , نييقيرفالا ىئاوخا

 ب



 كوكشلا هذه لثم ءوض ىمو ٠٠ اهسعب ايفيرقا ةحلصمل رمتمسست نأ بجي

 ضرغ ىلا ةجاسلا ناف « اهبعشو ايقيرفا نع ةضرغملا ءارآلاو ةعنطيصملا

 «٠ ةيرورض ودبت ايقيرفأو ةيرحلا ةيضق

 نا ٠ ةيميداكأ ةيضق تسيل انتراق ىف مالسلاو نمآلا ةلكسشم نا

 وأ ةيبرحلا تاءارجالا لعفب موي لك نوتومي لافطالاو ءاسنلاو لاجرلا
 هذه ىاءع دهاش ريخ مه نويرئارجلا نوئجاللاو .. ىسيلوبلا باهرالا
 ةقرفتلا ةسايس نع نوعفادملا يخفي مل ةراقلا ىبونج ىصقأ ىفو ٠ ةاسأملا
 للع ءاسفشفلل اهنوعمجي ىتلا ىبرحلا داتعلا تايبكيب ةحارص ةيرصنعلا

 رثئاجلا ماظنلا اذه دض ةيبلسلا ةمواقملا ىلا نوئجلي نيذلا نييقيرفألا
 ىلع ةكاتفلا نيساراس تابابد نارين اريخآ اوطلس دق مهنكلو , اطقف

 ىلناعي ايقيرفأ طسو ىقرش ىفو ٠ ىملاعلا ريمضلا مدص امم « نييقيرفالا

 داهطسصضالا ناولأ نه ةيرحلا لييس ىف نيلضانملا فالآو لاطبالا ةداقلا

 ٠ مهتيرح بلط ىلع معورجتل باقعلاو
 عياسطل رارمتسا امه مايالا هذه هارن ىذلا هب ديدهتلاو فنعلاو

 «٠ هيفاسس » ةاسأم تايركذف ٠٠ ةريخالا .تاونسلا رشع لالخ رامعتسالا
 ىف ةلئام لازت ام ءامعسلاو نضرإلا نم اينيك بعسل ةيشحولا ةدابالاو

 + انناهذأ

 ايقيرفأ ىف ةئينأمطلاو نمألا دكؤنو 2 ةيرحلا معدن نأ ديرن اننا
 ةيبلسا ةموافملل بوعشثلا ىوق عيمج دتحلتنا بجي كلذ ققحن ىكلو

 ةيضايتلاو هيعامتجالا تاريغتلا ءارحالو تاءادتعالا هذه ىلع احاجتحا

 طونملا سدقملا لمعلا وه ادهو ةلعتسسلا تاكاكتحالا عنا ةيرورضلا
 ٠ انم لكب

 ايروال ادادتما تسيل ايقيرفأ نأب ةلئاقلا ةقيقحلا امئاد تددر دقلو
 اهددحو حم قفتيال رمأ ايعيرف.ه )١( ةنقلبد ةلواحم ناو ىرخأ ةراق ةبأ وأ

 ٠ اهمدقتو

 تافتلالا نع ةلجاعلا ىسايسلا انلالقتسا تالكشم انلغشت الأ بجيو
 بجي رخآ ناكم ىأ نم رتكا ايقيرفا ىف انهف . ىداصتقالا ناديملا ىلا
 بحس رخآ بناج نمو .. ىسايسلا رامعتسالا تاعورشم نم ثحين نأ

 رمثملا ىداصتقالا نواعتلا حساتفم ىلع ىداصتقالا ناديملا ىف رثعن نأ
 ةدحو ىلا دوقي هئكلو رمالا لوأ يقيظو ىوتسم ىلع «٠ ىرخالا ممالا عم

 , ةبوبحللا انتراق لوطو ضرعب ةياهنلا
 ترشأ ىتلا ةديدجلا ةيرامعتسالا ةكرحلا زربت ىتلا تالواحملا نمو

 اهتماقأ ىتلا ةيداصتقالا تالتكتلا ىلا ايقيرفا نه ةئيعه ءازجأ ملض اييلا

 مسقنا ام وحن ىلع « ميسقتلا «ةنقاملا» حالطصاي كدسصشب )0(

 هبوعش نيب بورحلا تثدح م ةينامثعلا ةلبدلا نع هلال ةتسا دعب ناقلبلا
 0 دودحلا ىلع اعزانت
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 قؤسلا ىلا -ةيسنرفلا ةعومجنلا-.لودو ىجيوتلا -مض لثم ةيعانصلا ابروأ

 حده بوعضش ىلع دوعت نأ ةيسيئرلا ةدنافلاو . ةكرتشلملا ةيبوروألا
 ةيعانصلا ايروأل ةيلافلا تاجتنما ءارشعيطتسنال ىتلاايقيرف١ نم ءازجالا
 اهسفنل نمضتس ىتلا 6 ةيبوروالا ةعاتصلا ىلع دوعتس ةدئافلا نكلو

 ٠٠ ةيكريج بئارض نوديو « ةصيخر راعساب ةيلوألا داوملا ىلع لوصحلا
 يتلا ايقيرفا ىف ةعانصلا مايق عنمب ءارجالا اذه ناف 4 كلذ نع الضفو
 ةسفانملا نم ب اهمايقل ىلوالا تاونسلا ىف ةيامحلا ىلا اهتعانص جاتحت
 . ةيعانصلا لودلا بناج نم ةئفاكتملا ريغ

 ١

 ةحلصملو « ةصاخلا اهتحلصمل ايعاتص نوطتنت نأ بحي ايقيرفاو

 هذه تمطحت اذا الا , اذه ثودح نكمي الو ٠٠ ميلسلا ىملاعلا داصتقالا
 ةييلس ةيداصتقا تادحو اهناكم ماقتل , اهمسقت ىتلا ةعنطصملا دودحلا
 ةيعهرفأ ىوس ءاشنا هانعم اذهو .. ةلاش هيقيرفا ةدحوب ىهتنن
 عسيمج نم تالصاوملا مدقت ىلع لمعلاو ةكرتشم دقن ةقطنمو ٠ ةكرتشم

 ىللاعلا لالا سأرو . عئاضباو .تامدخلل رحلا لاقتنالا ليهستل عاونالا

 هبذجت نأ نكميال نكلو ء ةيداصتقالا قطانملا هذه لثم هبذجت نأ نكمي

 ةسفانمىف ةريغصلا اهماسقأ دوهج عيضن ىتلا « ةقزمملا ةمّسقنملا ايقيرفا

 ٠ اهتاريج عم اهل ىنعمال ةيراحتنا ةيداصتقا

 نأ نكمي نكلو ٠٠ لاحلا ىف اهلك اهذيفنت نكميال تاءارجالا هذهو
 ةييقيرفالا لودلا نيب ةيفارغلتلا هتالصاوملاو قرطلا ريوطت نآلا أدبي
 صتخن ةلقتسملا لودلا نيب ةكرتشم ةيداصتقا قوس ءاشناو « ةرواجتملا
 دقفت نأ قولا هذه ةماقا ىلع بترتي دقو ٠ ةفاتصلا تاجتنملاب

 ىعانص مدسقت لك مئاعد عضتس اهنكلو , اهلخد ضعب ةكرتسشملا لودلا
 م ايشرفا ىف لبقتسم

 رارصا ةراقلا هذه نمأو مالس هيلع فقوتي ىذلا ماهلا لماعلاو
 عبتيو تاراقلا نم اهريغ وا ابروالادادتما تسيل اهناىلع لماكلا ايقيرفا
 برحلا ىف ءادملا نثيك نوكن نل ايقيرفا نأ ىلع رارصالا لماعلا اذه
 نلون ال ىنعملا اذهيو ... برغلاو قرشلا نيب عارصلل اتاديم وأ ةدرابلا
 : . ٠ مامالا ىلا هجتن ائنكلو ©« برغلأ وأ قرشا ةيحان اهجو

 ةمفنةيملاعلا تاسايسلا ىف تددرت ةيضاملا رشعلا تاوئسلا لاوطو

 ىتلاو © نيف رطلا ىدل هدوجوملا فواخملا مهفن نحنو ةدرابلا برصحلا
 نا نوديرب ال نييقيرفالا نكلو .. فسؤملا باطفتسالا اذه ىلا تدأ

 ةريغصلا لودلا جرت نيح ثدحياذام انيار دقلو ..اهيف افارطأ اوحبصي

 « جتودناب حور دوست نيح هثودح نكمبي ام ائيأر امك * عارصلا اذه ىف

 « ةيروكلا برحنا فقو تالواحم دنع ثدح امك « ةدحتملا ممألا قيرط

 ضفرا اناو «© هبعلت نإ ةيقيرفالا لودلا ديرت ىذلا ريودلا وه اذهو

 نال ؛ ىدض تنأف ىعم تسل تمد ام » لوقي ىذلا ادبملا اذه لوبق

 ىملاعلا عالسلا رارقا ىف مهاسن اذهبو « ىباجيالا ةايحلا » وه انراععش
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 راقلا حلاصمب امامثت رضن . ةقباسلا ةيرامعتسالا تاطلسلاو ةيقيرفالا

 'ةيقيرفا ةلود ةيا ىدل ةيناودع اياون دجوت ال هنأ ثيحو مومعلا ىلع
 برحلا تاططخم ىلا لودلا هذه رجت تايقاسفتالاو قيناوملا هذه ناف

 عضت قيثاوملا هذهناف كلذ نم رثكاو.٠ ىربلا ىوقلاب ةصاخلا ةدرابلا

 . ةيقيرفالا ةدحولا قيقحتل انتسايس قيسنت قيرط ىف ةبقع نم رثكأ
 وأ ةيرح نود ايقيرفا ىف نما وأ مالس كانه نوكب نأ نكمب الو

 تحن ةيقيرفالا ضرالا نه ةدحاو ةصوب تلظ املطو ٠ ةيسايس ةدحو

 ةعامج ةيأ تلظ الاطو ٠ لاضنو كاكتحا كانه لظيسف ىرامعتسالا مكحلا
 لمعتستو 6 « دحاو تيوصت .. دحأو لجر » ادبم ركلت ةراقلا هذه ىف

 نمألاو نانثمطالا مدعب ديدهت كانه لظيسف اهتازايتما ىلع ءاقبالل اهتوق
 نيذلا بناح نم ةمثئاد ةروثو ةرطيسلا ىف ةبغارلا ةطغاضلا ىوقلا دض
 مويلا ةيقيرفا ىف ةايحلل ةيلوالا قئاقحنا ىه هذهو . , طغضلا مهيلع عقب
 , رايتلا دض فقي نأ دحأ عيطتسي الو . فقوملا اذه ىف دحأ بغرب ملو
 لسمعلا ىلا ليمن الو ء فنعلا هركن نحنو «رييغتلا حاير» هاجتا ريغي وأ

 نم دبال هناف ؛ هعوقو رخآت اذا رييغتلا نأ تتبثآ ةبرجتلا نكلو :؛ ىملسلا

 بثت ىغاملا ىسآم نآل نكلو « هنوديرب لاجرلا نآل سيل فنعلا ؛ ثودح
 . حساك بضغ اهبحصي ( ةأجف

 نلثم ةفسؤلا ةيمادلا ثداوحلا هذه دهاشن نآ بحمل ءوضلا !ده ىفو

 نوريماكلا ىف ثداوحلاو « رئازجلا ىف لاضنلاو : ايئيك ىف وام واملا برح
 نادآوىرتل نويع مهيدل نوكت نأ بجي رامعتسالا نع نوعفادملاو اهريغو

 دحأ هديربال فنعلا نم الوصحم نودصحي

 ةدحولا قيفحت ىلا ةوعدلا ىف فوفصلا انمدقت نيذلا نحنو
 ىتلا ىسالاخيراتلا انل فصو دقف ؛ ةصاخ ةرظنبكلذ انلعف « ةيقيرفالا
 تاروثلاو ةيئاعلا بورحلا لثم ٠ بكوكلا اذه قوف ةراق لك ىف تثدح
 ةراقلا تقرغغأ دقل ٠ فسؤملا خيراتلا اذه رركتي الآ ىلع انمزع دقلو
 ىلا تمسقو ديبعلل ايبلط اهيلع ريغأو 5 ىفاملا ىف ءامدلاب ةيقيرفالا

 اذهل رثآ هب البقتسم اهل ديرن ال نحنو .. تيلسو تلغتساو ءارجأ
 سيلو هلك ىرشبلا سسنجلا ناف ؛« حجنن نأ بجيو انحجن اذاو ىضانا
 رئاصبلا ىوذ لاجرلا ناو . ةلئاه دئاوق ىنجي فوس اهدحو ايقيرفأ
 فوس ملاعلا لبقتسم نأب اعيمج نورقي ةعسساولا ةفرعملاو ةذفانلا
 . ةيقيرفأ ىف ررقتي

 مامضنالا نوديري نيذدلا ةبيطلا اياونلا ىوذ لاجرلاب بحرن نحنو
 :ثدحتا نيحو ٠ مهتيسنج وأ مهتنايد وأ مهسنج نع رظنلا ضفب « أنيلا
 ىرحلا ىنعملا ءوض ىف كلذ ريسفت مدع بجيف « نييقيرفالل ايقيرفا نأ نع
 ايقيرفأ 2 ةرابعف ( نامعتسمالا وأ ةبرصنعلاب نموأ ال ىننال ةرابعلا هذيل

 نأ , طقف ىنعت اهتكلو ء اهنم ىرخالا سانجالا درط ىنعي ال « نييقيرفالل
 ايقيرفأ ءاحنأ ميمج ىف ةيبلغالا لاحلا ةعيبطب نونوكي نيذلا نييقيرفالا
 لجأ نم وه حافكلاو ٠٠ مهدالب ىف مهسفنأب مهسفنأ اومكحي نأ بجي
 . ةيمهألا نم ةميظع ةجرد ىلع حافك وهو ةيناسنالا لبقتسم
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 خيراتلا سورد ةعرسب اوسن دق داحتالا اذه لثم مايق نكامأ ىف نوكشي نيذلا ءالؤه نا ودبيو ... ةيسايمسلا ةدحولا ىف نمكي امنا ايقيرفا ىف ةنئاكلاىسااملا هذه نم جورخلل ديحولا انقيرطو انتوقو انصالخ نا
 اهمايقءدب ىف اهتدجو ىتلا ءادأكلا تابقعلاو ةعسالا ايسور ةحاسم ناف
 ثدحتا امدنع كلذو «© ةدحولا قيرط نع اهتمظع ىنبت نأ نود لحت مل
 اكيرمأ ةحاسم طاسبنا عنمي مل كلذكو 2 ةدعابتم ةيروهمج ةرشع نامث
 مضض داحتا مايق نم ةدحولا قيرط ىَف رامعتسالا اهعضو ىنلا تابقعلاو
 ملف « كلذ تعاطتسا دق لودلا هذه تناك اذاو )١( ةيالو نيعبرأو عست
 نيبو اننيب لوحي نل ائيش نأب ىلوق رركأو ؟ اضيأ اهقيرفأ عيطتستال
 ساسأال ىتلا انكوكشو امنف واخم ىوس ؛ ايقيرفا لود نيب داجتا ةماقأ

 . ةلواحملا ىلع مادقالا
 داحتالا وه انتراق هجاوت ىنلا ةددعتملا بعاصملا ىلع ديحولا درلا نا

 ىذلا وم ايسايس اييقيقح اداحتا ناو ٠٠ ةفلتخملا انلود نيب ىقيقحلا
 «ملاعلا ىف نمألاو مالسلا ميعدتل ةيقيرفالا بوعشلا دوهج نم فعاضيبس

 ٠ اكسالا مايضلا دعب نيسمخ نآلا تايالولا ىدع حبصأ 03(
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 ىناثلا لصفلا

 الناغ

 ىلع ةلس سطسغا نم عساتلا ىف اناغ نامللرب قفاو امدنع
 ةديلولا وجنوكلا ةبروهمجب اجناتاك ميلقا ىلا اناغ .ضشيج لاسرا
 لودلا نيب ةدحولا قيقحت ىلع هصرح كلذب نالربلا رهظأ ةبرطضلا
 اناغ نأ نم مغرلا يلعو ٠ ءارحصلا ىيوتج ةاعتلا ةثيدحلا ةيقيرفالا

 ةرشع ىتنثا نم رثكا نم مدقا خيراستلا كلذ ىف تناك اهنا الآ « ةتسلا

 ءاسثنا ىلا نوعدب نيذلا ةداقلا عم تناك اهنا امك , ةثيدح ةيقيرفأ ةلود
 . ةيقيرفآ ةدحتم تابالو

 اناغ تعطق 2 لالقتسالا ذنم تسضقنا ىتلا ةريصقلا ةرتفلا لالخو

 ءاشرلاترشن دقو ٠٠ عودتمو نيتمو مدقتم داصتقا ءانيل ةعسساو لحارم

 ةماسعلا تامدخلا نم رخآ ددع ةيمنت ىلع تلمعو , ةيفاقثلا تايناكمالاو

 ليوطلا خيراتلا لالخ تمت ىتلا ةيمنتلا هب نراقت نأ نكمي ال لكشب
 رارضا نود متي مل كلذ نم اثيش نكلو ٠ اناغ ىف ةيئاطيريلا ةرطيسلل
 جراخلاو لخادلا ىف موصخلا اههجوي دادبتسالاب تاماهتا نودو ةيسايس

 ةدحتملا تايالولاب اناغ ريقس ملاه ٠ ٠ [ شقاني ىلاعلا لاقملا ىفو

 ةمآ ءانب تفداص ىتلا ٌبعاصملا ع ركذيو , اناغ ىف لالقتسالا جئاتن

 .. ءارحصلا ىبونج مقن' ةيقيرفا ةلود ىف

 قل





 لقيم ةلورلاناغرورظ
 ملاه +1 ١ و : ملقب

 كلذب ىهتنا « 3 6ا/ ةنمس سرام نم سداسلا ىف اناغ تدلو امدنع

 زرابلا ثدحلا اذهب لفتحا دقو ةيرامعتسالا ةرطيسلا نم ليوط لصف
 أدبمل ارصن هرابتعاب ةراقلا جراخ ةردنك لود ىفو « ايقيرفا ءاحنأ لك ىف

 ةبادب كلذ ناك امك . اهتنافك ىلع اليلدو / ايقيرفا ىف ىتاذلا مكحلا
 ةرمعتسملا ايقيرفا خيرات ىف ةديدج ةلحرم

 تلظ : 168١5 ةنس « انيملا » ىف مهتعلق نويلاغتربلا ىئب نأ ذدئمو
 رمتسم لاصتا ىلع ( بهذلا لحاس كلذ لبق ىعدث تناك ىتلا ) اناغ
 ىتلا ةراضلا هرهاظم لاسصتالا اذه كرت امئيبو .. ةيبرفلا ابوروأب
 هراثآ ضعب اضيأ هلناك دقف © ناكسلا ةاناعلاو سّؤبلا نم ريثكلا تيبس
 . ةسينكلا هتلخدأ ىذلا ميلعتلا ماظن لثم ةنسمحلا

 نيمست لبق +0 ليوط دمآ دنف اناغ ىف ىنايسلا ىغولا ريظ دقلو
 ضعب ذيفنت ىلع ةيئاطيربلا ةرادالا اوثحب نأ ءامعزلا لواح اسرقت اماع

 ضيقلاءاقلا وه درلا ناكو . ىسايسلا حالصالا فدهتست ىتلا تاحارتقالا
 ةموكحلا تردصأ امدنع 491١]ل/ ةئس ىفو ٠٠ ءامعزلا ءالؤه ضعب ىلع

 ججاقلا ىلا بعشلا نم ةلوغشملا ىضارالا ةيكلم لقنب انوناق ةيرامعتسالا
 اوعاطتساو 2 نوناقلا كلذ ىلع ةداقلا ضعبو لئابقلا ءامعز راث ىناطيربلا

 كلذبو . ه.حس ىلع م وكحلا اولمحي نأ مهبأدو مهتمكحو مهرارصأ لضفب

 ةحلصل مهبضارأ نم آودرج نيذلا نييقب رفآلا ريسصم نم اناغ تحن

 . ناطيتسالا ىف نيبغارلا نييبودوألا
 ءامعزلا ونويسايسلا اناغ ءامعز نماضتى لوألا ةيملاعلا برحلا دعبو

 يتطرلا تؤم نيوكتل م ايرجيلو نويلارتسو ايساح ملثم يرخا دال نك
 مهتاحرتقمب رظنلا وديعبلاةداقلا ءالؤهمدقت,م . .ةيناطيربلا ايقيرف !برغل
 0 الصأ تاحرتقملا هذه تلمش دقو . ةيناطيربلا ةموكحلا ىلا

 6 اعمال ىوتسم ىف ةصاخو هيف عسوتلاو ميلعتلا مدقتا ىلع لمعلاو

 ناكر ىدبأ ىف ىسايسلا مدقتلاو حالصالا ةكرح تناك تقولا كلذ ىتحو

 ةبراجتلا لامعألاو بطلاو ةاماحملا ىف نولمعي ةعيف رلا ةفاقثلا ىوذ نم

 نأ الا ادد نأ نم مغرلا ىلعو ٠٠ لئابقلا ةماعزو
 ٠ مهدعب ثءاح- ىتلا لايحألا ءامعز ىف ترثأ دق مهءارآ

 ليس سردملا تاقبط نسب ىسايسلا ىعولا رشكنا ١99.٠ ةئنس ىفو

 ىوذ» اهدارفأ ىلع قلطب ىتلا ةفقثملا ةقبطلا ىفابو ةلدايصلاو ةبتكلاو

 بئاكسلاو قماحملا راكد روتكدلا لضفب "كلذ ناكو « ءاضيبلا تاقاسلا
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 . مويلا ايررجين ةيروهمج سيئر ىوكيزا روتكدو روهشملا ىسايسلاو
 ٠ اناغ ىف ارضاحمو فحصلا ىدحال اررحم لمعي ذثتقو ناك ىذلاو

 نكت ما ىتلا ةيرامعتسالا تاطلسلا ةضراعمب دوهجلا هذه تلبوق دقو

 لاح لك ىلعو ةيقيرفا ةرمعتسم ةبال يتاذلا مكحلا ادبم ذئنيح لبقت
 هت ركف و رلته رايها ىدأ ذا... كلذ لك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تريغ دقف
 ىسنجلا نع ةدرجم ةيرحلا ءىدابم ةدايس ىلا « ىاسلا رصنعلا نع
 ١ اآدبم كلذ دعب هدحتملا مهآلا قاثيم دبأ امك .. ةديقعلاو نوللاو
 ريثات ءىدابملا هذهل ناكو؛« ةباصولا ماظن فادهأ نم اف دهداعجو ىتاذلا
 . تاحالصالا ضعبب مايقلا ىلع اهتلمح ةيرامعتسالا تاطلسلا ىلع ريبك

 ىساسالا ايفده ةيسايس تاظمنم تفلأت ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعبو

 رهظ ةرمه لوألو ٠٠ نكمم تقو رصقأ ىف لالقتسالاو ىتاذلا مكحلا قيقحت
 حرشل بازحالا نع ةباين دالبلا نوبودي ىسايسلا لمعلا ىف نوصصختم
 اموركن ىماوك روتكد هداقو هآشنأ ىذلا بعشلا بزح ناكو , اهجمارب

 طشسو اناغ ىف روطتلا راس دقو ٠ دالبلا ىف ةيسايسلا بازحالا ربكأ وه
 /1١924 ةنس فنعلا ثداوح> نم دحاو ثداح ادع اميف ءىداه وج

 اهل مدقي اهداصتقا ناك . لالقتسالا قيرط ىف اناغ مدقت لالخو
 ةسيفنلا نداعملاو باشخلالا جيتنت اهنأ نم مغرلا ىلعف ٠ نكمم دنس ربكأ

 ةبنارملا ىف ىعارز دلب اناغ ناف , تيسكويلاو ساملاو زينجنملاو بهذلا لثم
 ىلاوح ةعارزلاب إةتش دن ىو واكاكلا نم جاتنالا ثلث ىلاوح جتنت 2 ىلوآلا

 ٠ اهناكس نم نويلملا فصنو نويلم

 قواكاكلا قيودسن سلجم» ملاعلا ءاحنأ ىف واكاكلا قيوستب  موقيو
 ىتلا قيوستلا ةسايسو 4 الماك اليثمت نوعرازلا هيف لثمملا « ىئاغلا
 ىق ءيجافملا رايهنالا نم نيحالفلا ةبنامح ىلا فدهت سلجملا اهعبتد

 . نافسالا

 ٠٠ نطخلل دالبلا ضرعي دحاو لوصحم ىلع لماكلا دامتعالا نكلو
 عورشم ذيفنتب كلذو , ىداصتقالا جاتنالا عيونتب اناغ ةموكح ىنعت كلذلو
 لالغتسا ىلادنم ةدلوملا ةيبرهكلا ةقاطلا ةدابز ىدؤتس ىذلا )1١( اتلوفلا
 . ىرخالا تاعانصلا مدقتو تيسكوبلا ندعم

 ةيكلملا ةنجللا ردو ست ةجيتن قيقحتل ىلوالا تاروطخلا تذخئا دقو

 ءاج امك ١95/8 ةنس ثداوح ىف قيقحتلل ةيناطيربلا ةموكحلا اهتبدن ىتلا
 سميج ه ريس اهسأري ناك ىتلا ةنجللا ريرقتل ةجيتن ىروتسدلا حالصالا
 حييتي ديدج رونسسد ردص ١905 ةنس ىفو +0 48١[( ةنمس « سوك ىلنه
 ةديدج تاباختنا ترج اهسفن ةنسلا ىفو ٠٠ ىتاذلا مكحلا نع اديزم دالبلل
 تاكو 8 واكاكلا نعيش عمت رأ تقولا كلذ ىفو .٠ بعشلا بزح أاهيف زاف

 , دالبلا ىلا ةلخادلا دوقنلا ةيمك نم ديزي فوس عافترالا اذه نأ احضاو
 واكاكلا وجتنم اهيلع قفني ىتلا تادراولا ىف ةدايز كانه نكت مل نكلو

 هراثآ ثيح نم اتلوفلا دس عورشم هبشيو ٠ اناغ ىف رهن ره )١(
 : ٠ اثدنع ىلاعلا ناوبسأ دس عورشم ٠ كانه ةبقترملا
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 ىناعيس ىذلا مخضتلا نم فوخ هسفن تقولا ىف كانه ناكو . مهدوقن
 ٠ نيفظوملاو ةبتكلا لثم , واكاكلا ىجتنم ريغ نه بعشلا دارفأ ىقاب هنم

 هب عييبي ىذلا واكاكلا رعس تيبثت ةموكحلا تررق انه نمو
 نأو ٠٠ هتعارز ىف مهرأرمةسمسما ىلع عيجشتلل ىفكت ةبسن دنع حالفلا

 ٠٠ تامزألل اتباث اديصر عسيبلاو ءارشلا رعس نيب قرفلا نم نوكت
 دجو ديدج ةضراعم بزح نوكت امك ةطيسب ةضراعمب كلذ لبوق دقو
 ٠ واكاكلا عارز بناج نم ابيحرت

 , ةيئطولا ريرحتلا ةكرحب ىمس ديدجبزح فلأت ةريصق ةرتف دعبو
 بلاط اسمك نيعرازلا نم واكاكلا ءارشل ىلعأ رعسب ةبلاطملا هفده لعج
 ةموكحلا مهتاو , ىموكحلا زاهجلاب ءاسنلاو ةوشرلا ثداوح ىف قيقحتلاب
 كلذبو ٠٠ نييديلقتلا ماكحلا ناطلسل ايفاك امارتحا رهظت مل اهنأب اضيأ
 ربتعي ىذلا ىتناشالا لئابق ميلقا نم ريثكلاو , لئابقلا ءامعز هديأ
 ٠ واكاكلا نم ردق ربكأ جتني ىذلاو 2 دالبلاب ىسيئرلا تاباغلا ميلقا
 , ىتناشالا ميلقا ىف تابارطضالا ضعبب بزحلا اذصح راصنأ ماق دقو

 , ةيسايسلا بازحالل نومتنيال نيذلا نيدياحملا نم ريثكلا دجو أنه نمو
 نكلو ٠ تابارطضالا هذه عمقل تاءارجا ذختن نأ بجي ةموكحلا نا

 مكاسحلا صاصتخا نم تقولا كلذ ىف تناك ىلخادلا نمالا رومأ
 بعشلا بزح اهيف زاف ةديدج تاباختنا تيرجأ دقو ٠ ىناطيربلا
 . لبق نم هيلع تناك امع اهب زاف ىتلا ةيبلغالا تصقن نكلو « ىتأفلا
 بزحو « ةيئطولا ريرحتلا ةكرح : ىهو » ةضراعملا بازحأ تنوك امك
 , 6 ةيمالسالا ةطبارلا بزحو , ىدنالوجوتلا رمثؤملاو ؛ لامشلا بوعش

 ةيالوو ىتناشالل ةيالو 1 ىلا دالسبلا ميسقتب تبلاط مث «, ةدحاو ةهبج

 ةضراململاو ةموكحلا نيد تاعامتجالا نم ريشفكلا تدقعو ٠ ةيلامش

 ديوب سكونيل رتسم لخدتو (« ةفلتخملا رظنلا تاهجو نيب بيرقتال
 روتصد نمصضن نأ ةموكحلا تلبق اريخأآو , ىناطيربلا تارمعتسملا ريزو

 سلاجم ءاشلا لثم ., اهحالصا بعصلا نم ةيئاششنا اطورش لالقتسالا

 اريخأ رصصالا ىقالاو ٠٠ تايلقالا قوقح ةيامح ىلع صنلاو 0 ةيميلقأ

 درسج دقو ٠٠ بويعلاب ائيلم ناك مت ىذلا روتسدلا نأ قحلاو
 ثالث دعب دلجو دقف كلذلو ٠٠ ةيويحلا اهتاطلس نم ريثك نم ةموكحلا
 لمتشا ام مهأ ناكو ٠٠ ديدج روتسد هناكم لحي نأ دبال هنأ تاونس

 « دالبلا ىلع ةكلم دعت مل ثيبازيلا ةكلملا نأ وه ديدجلا روتسدلا اذه هيلع

 ٠ ةيساير ةيروهمج اناغ تحبصأ لب

 0 ىتلأ تاياراغضالا يمنا ةموكحلا ا ىتلأ د

 تلعف تلعف دق ةفوك حلا نأ ركذتن نأ بجيف لاح لك ىلعو ٠٠ ةضراعملا

 ةرتفلا هذه لالخ ةيناملربلا ةيطارقوميدلا ءىدابم ديكأتل عيطتست ام

 ١ ةجرحلا
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 لك حم نواعتلاو ةقادصلا ىلع موقت اناغل ةيجراخلا ةسايسلا نا
 فادهأب نمؤت اهنا امك .. ىباجيإالا دايحلا ةسايس تعبتا كلذلو « ممألا

 ربتؤم اهذختا ىتلا تارارقلاب نمت امك .. ةدحتملا ممالا قاثيم
 ةنس ليربأ ىف اركأب ةلقتسملا ةيقيرفالا لودلا تارمتؤمو « جنودناب

 بوجوب اناغ نموت كاذكو .. 195. ةنس وينو 'ىف اباب سسبداو 4
 ٠ ةلقئئسملا ةيقيرفالا لودلا نيب داحتا مايق

 نحو 2 هتموكحو انامغ بعش .ميمدصت لضفب انلالقتسا حجت دقل

 . ايقيرفا ءازجا ىقابل ةيرحلاو لالقتسالا قيقحتل ىعسن
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 وترك هروبي
 كلذ هيشن ايقيرفا ىف تعقو ىتلا ةيماردلا ثداوحلا نم ليلق

 لئُي وغنوكلا ناك بيرق دهع ىلاف ٠ وغنوكلا ةيروهمجل ءىجاقملا لالقتسالا
 ناك ٠٠ ةيئادبلا ةسحوتملا ايقيرفال ةزيمملا تافصلا لك سائلا ناهذأ ىف
 ضرأ ٠٠ ةبيرغلا ةيلبقلا سوقطلا ضرأ ٠٠ مازقألاو اليرو سغلا ضرا
 ٠ دارنوكو ىناتس ايقيرفا وه وغنوكلا ناك ٠٠ ةضماغلا ةقيمعلا تاباغلا
 ء دلوبويل حبش هسفن نع ضفنو ٠ قالمعلا ظقيتسا , ةأجف نكلو

 0 ةلقتسم ةيقيرفا ةلودك هتيصخسش داعغتساو

 امهناكس ددع غلبي ٠٠ ةرح ةيقيرفا ةلود ىنغأو ربكأ ىغنوكلا نا
 ٠ ةليبق ىتئام نم برقي ام ىلع نيمسقم «, انويلم رشع ةعبرأ نم برقيام

 ةيكيجلب ةرمعتسم تحبصأ « دلوبويل كلملل اصاخ اكلم تناك نأ دعبو

 ةيندعللا تافاشتكالا لضفب تحبصأ 8 ةيلاتلا تاوئسلا ىفو ٠ء.اأ55-م ةنس

 ٠ ءارحصلا ىبونج ةعقاولا قطانملا ىف  ايقيرفا قطانم مهآ «© ةعساولا

 ىوتسملا نيسحت نولواحي اوناكف : ةجودزم ةسايس نويكيجلبلا عبتا دقو

 نولواحب اوثاك هيسفن تقولا ىف مهنكلو « ىقبرفالا لماعلل ىداصتقإلا

 نكسممملا نم نكي مل نكلو  ةيفاقثلاو ةيسايسلا هلامآ نم اودحب نأ

 ةبلاسطملا تداز ام ناعرسف نيتسايسلا ىف لسصفلا كلذ ىلع ءاقبالا

 رباني ىف دقع ىذلا لسكو رب رمئؤم ىفو 196٠ ٠ ةنس ذنم لالقتسالاب

 هلالقتسا وغنوكلا حنمب اودعوف , نييكيجلبلا دب ىف طقسأ ١99 ةتس
 ع٠ ١959 ةنس ىينوي ؟”٠١ ىف لالقتسالا نلعأ العفو , رهشأ ةثس دعب

 ةلخم تابارطضا لوأ تناك كلذ دعب تعقو ىتلا ثادحألا نكلو

 ىف ةرح ةلود ىلا ةيدروأ ةرمعتسم لاقتلا زيمت « ةروطخلاب مست ماظنلاب

 اوكرت دق نييكيجلبلا نأ فيك تابارطضالا هذه ترهظأ دقل ٠٠ ايقيرفا

 ىتلا ةيرادالا ءابعألاب عالطضالل قالطالا ىلع هودعي نأ نود + وجنوكلا

 اوموقي نأ لبق تابوعصلا هذه نوعقوتي نويكيجلبلا ناكو ٠٠ هرظتنت
 ايمومول هاقلأ ىذلا باطخلا ىف كلذ حضتي ايك . مودس رم ا مهباحسناب

 ىذلاو , لالقتسالا ديع ىف , اكيجلب كلم مامأ , ءارزولا سيئر ( ديهشلا )
 لجأ نم هدوهلل اداضم انيزح ارمأ ىرامعتسالا مكحلل هتاماهنا فقت
 ٠ ءاخرلاو مالسلا ىف هلامآو ةدحولا

 ( ملكتت ايقيرفا 5 مر





 ايمومو' سيرتاب ماقب

 30 ةلالجلا بحاص

 .٠ ىتداس 35 ىتاديس

 . تايلوجنوكلاو نويلوجتوكلا اهبأ
 .. مويلا مترصتنا نيذلا لالقتسالا ليبس ىف نولضانملا اها
 ٠٠ وغنوكلا ةموكح مساب مكييحأ

 ري« ١9569 ةلئيمس و ينوي نم نوثالثلا » , مويلا اذه لظي نأ . عاطقنا
 دمك دالوأ ىلا رخفب هانعم نولقئنتس ىذلا خيراتلا اذه ٠٠ مكيولق ىف اروفحم
 هليضصافت مهوملعيو 6« مهداسفحأو مهدالوأ ىلا مهرودب هونئقاب ىتح
 . ةيرحلا لييس ىف انحافكل ةعئارلا

 « اكيجلب عم قافتالاب ؛ مويلا نلعأ دق وجنوكلا لالقتسا ناك اذاو
 ىأ نأف , ٠١ ةاواسملا مدق ىلع هعم فقن , اقيدص ادلب مويلا تحبصأ ىتلا

 اذه نا ىسني نأ عيطتسي ال ه هنطو ىلا باسستنالاب ريدج يلوجنوك
 . ىلاثملا باثولا حافكلا . . بئادلا ليوطلا حافكلاب ققحت دق لالقتسالا
 ؛ « تايبرورضلا » نم اننامرحب الو « انتوقب هيلع لخبن مل ىذلا حافكلا

 . انئامدب الو بعاتم نم انيناع امب الو
 مك سحلا تحت اهانيضق اماع لينامث نم انتليصح ىه هذهو

 نلو « انملؤث تلازام ىهو 2« فزنت تلازام انحارج نا ٠٠ ىرامعتسالاب

 « انتركاذ نم اهوحمتو نايسنلا راتس اهيلع لدسن نآ ميطتسن

 حمست نكت مل روجأ لباقم هلذبن قهرملا قاشلا لمعلا انربخ- دقل
 وأ سبل نأب وأ , انئاسشحأ ىف عوجلا توص تكسن ىتح لكان نأب انل
 تاقولخملا بحأ مهرابتعاب اندالوأ ءىتند نأب وأ ؛ مارتحا ىف نكسن
 ٠ اتيدل

 « تقو لك ىف انيلا هجوت ٠ برضلاو تاناهالاو ةيرشخسلا انربخ دقل
 اوناك مهن ىسنيبسس نمإ ٠٠ « جونز » اننال الا ءىشل ال٠ , اليلو ارهظو احابص
 مهتفصب ال « مارتحا لك نم ةدرجمم ظافلأبو « راقتحاب ىيحنزلا نوبطاخي

 ضيبلا ىلع اققو تناك ريقوتلاو مارتحالا ظاغلأ نال نكلو ©« ءاقدصا

 ؟ طقن

 ١ه



 ىف نكت مل , ةينوناق صومصن مساب فزنتست انضرأ انيأر دقل
 2 ةنتوريجو ىرقلا ةطلس ريغ عقاولا إ

 اينيحف ٠٠ ىدوسسلاو ىضيبلا نيب ةلماعما ىف ىوسم ال نوناقلا انيأر دقل
 ريغ ساق هسقن تقولا ىف وهف « ضيبلل ةبسنلاب ايناسنا الهاستم هدجن
 ٠ دوسلل ةبسنلاب ىئاسنا

 ببسي نونجسي نيذلا اهينأعي ىتلا ةيهانتملا ةوسقلا انيأر دقل |
 بلق ىف نوفني مهانيأر دقل +٠ ةينيدلا مهتادعتعم وأ ةيسايسلا مهئارآ |

 ٠ ةنسفن توملا نم أوسأ مهريصم انيأرو « مهدالب

 ةريغص رزوديجاوا 6 ضيبلل ةعئار لزانم دجوت ندملا ىف هنأ انملع دقل

 الو . معاطملا وأ امنيسسلا رود لوخدب هل حمسي ال ىجنزلا نأو ؛ جونزلل

 ٠ ةرخافلا هت رايسيف ضيبألا امأ ٠٠ براق فوج ىف اعياق وأ , هيمدق ىلع

 اهب ديبأ ىلا . ةلماشلا قئارحلاو . قناشملا ىسنيسس نم اريخأو
 ةيسسصضحوي اهيف ىقلأ ىتلا ةفيخملا هتيانازنزلا وأ + انناوخا نم نوديدعلا
 مهنم لعج ئيذلا دونجلا ءالؤه ٠٠ دونجلا تاقلط نم اوجن نيذلا ءالؤه
 ؟ ةتيئابزو هتاودأ رابعتسالا

 ٠ ةوخالا اهيأ ريثكلا انيناع اذه لك نم

 مك ربخن <« نحن © نامعتسالا ملظ اتبواذو انداسحا تناع نيذلا نحنو
 .  دبالا ىلاو مويلا نم ارابتعا ىهتنا دق اذه لك نأ « مويلا

 ىف مويلا بييحلا اندلب حبصأو ٠٠ وغنوكلا ةيروهمج مايق نلعأ دقل
 ىذلا سدقملا حجاهجلا ٠ ٠ ديدج نم داهجلا ةوخالا اهيأ اعم ادبنسو هئثانبأ ىديأ
 +٠ ةمظعلاو ةيهافرلاو مالسلا وحن اندلب دوقيس

 لكل لفكنو 2. ةيعامتجالا ةلادعلا حرص ةوخالا اهيأ اعم ديشنسو
 ٠ هلمع لباقم لداعلا هقح درف

 امدنع هّاجنا دودسالا لجرلا عيطتسي ام ىلع هلك ملاعلا_علطتس

 . ايققيرفا ىف طاشنلا زكرم وجنوكلا نم لعجنسو ةيرح ىف لمعي
 ٠ مهضرأ نم ةمألا ءانبآ ديفتسي نأ ىلع صرحنسو

 فصاقتت ةدياددج ىرخلأ نسنو 2 ةقباسلا نيناوقلا لك عجارنسو
 ةعاطتسا ىف لعجنمسو « ىأرلا ةيرح تبكل ةياهن عضنسو لبنلاو لدعلاب
 ىمللاعلان العإلا ىف تدرو ىتلا ةيساسالا تايرحلاب أوعتمتي نأ نينطاوملا
 ٠ ناسنالا قوقحل

 هلاكم درق لك ىطعنسو «. ةقرفتلا عاونأ لك عئم ىف حجنن فوسو
 + هنطول هصالخاو هلمعو ةيناسنالا هتمارك هلهؤت ىذلا لداعلا

 نإ



 0 ةيبطلا ةينلاو بولقلا مالس 0 مالسلا دوسي نأ للع لمعتسو

 * ٠ ىكنوسلاو 2 قداتبلا مالامس سيلو

 , اما ديتعنس اننأ اوقثتل ٠٠٠ءازعألا نوئطاوملا اهيأ كلذ لجأ نمو

 ةدعاسم ىلع اضيأ نكلو , ةمخضلا انتاورث وأ ةلئاهلا اناوق ىلع طقف سيل

 ىعست الو « فرشلاب مستت تمادام اهتانوعم ليقنس ىتلا ةيبتجألا لودلا

 ٠ انيلع ناك امهم ىسايس ماظن ىأآ ضرف ىلا

 هاجتاو قطنم اريخأ تمهف ىتلا  اكيجلب ناف ,« صوصخلا ادهبو
 اهتدعاسمباتدا دادعتساىلع  انلالقتساقيرطض رتعت دعت ملق خيراتلا
 , ةاواسملا مدق ىلع نيتلقتسم نيتلودكو , اعم انعقو دقو .٠٠ اهتقادصو

 عفنلاو ةدئافلا ققحيس نواعتلا اذه نأب ةقث ىلع انأو ٠٠ ىنعملا !ذهب ةدهاعم

 فيك فرعتسسم « نيظقي لظنس انك ناو » . ائبناج نم نحنو ٠ انيلكل

 . اهب طبترن ىتلا تامازتلالا مرتحن

 حيبدصيس « ةيحراخلا وأ ةيلخادلا نوئشلا ىف ءاوس هناق , ١ذهبو

 ىكلاو. ةرهدزم ةرح ةينغةلود ىتموكح هئشنتس ىذلا ديدجلا وجنوكلا
 نونطاوملاو باونلا اهيأ اعيمج مكنم بلطأ , ريخأت نود فدهلا| ذه ىلا لصن

 . ةوق نم متيتوأ ام لكب ىنئونيعت نأ نويلوجنوكلا

 فرئتست ىتلا ةيلبقلا تافالخلا اوسنت نأ اعيمج مكنم بلطأ ىننا

 *« ممألا نيب ةيرخس انم لعجن'و , اناوق

 « ةءانبلا ةضراعملاب ىتموكح دعاست نأ ةيناملربلا ةيلقألا نم بلطأو
 ٠ ةيطارقوميدلاو ةيئوناقلا دودحلا لخاد امئاد لظنت نأو

 ةيهافر نامض اهقيرط نع لمآ « ةلماش ةطخ ذفنال ىفاكلا تقولا ىل رفاوتي

 . ةمأآلا هذه

 حاجن اهب نمضن تايحضت ةيأ لذب نع اومجحت الآ مكنم بلطأو
 ةلئاهلا انتاعورشم

 ةايح , طرش وأ ديق نود  اومرتحت نأ اعيمج مكنم بلطأ ٠ ٠ ا|ريخأو

 دالبلا هله ىف ةدوجوملا بناجألا تاكلتممو ةايحو « مكينطاوم تاكلتممو
 ةمساح نوكتس انتلادع ناف « نيشم كولس بئناجآلا ءالّؤه نم ردب اذاو ٠٠

 بجيف . ايضرم مهكولس ناك اذا امأ انتيروهمج ىضارأ نع مهئاصقا ىف

 شيجلا ىف ىنتاوخلا 6 هب مكربخا نأ تدرأ ام وه اذهو ٠ هراهدزأو

 .. ديجلا مويلا اذه ىف ىتموكح مساب ىقافرو لاضنلا ىف ىتوخاو
 . ةلماكلا انتدايسو ماتلا انلالقتسا موي

 هذه صالخ اهيدي ىلع نوكيس ةيبعشلا ةينطولا ةيوقلا انتموكحو
 ٠.6 ىنطولا ربرحتلا لاطبال ريدقتلاو لالجالاو 6 دالبلاا

 ٠ القتسم ارح وجنوكلا .شاعو

 نفل





 ثلاثلا لصفلا

 لاّمتالا لصرف ايقيرفا
 اقيناجنا

 ىتلا ايقيرفا ىف ةليلفلا قطانملا نم ةدحاو اهنآب ةروهشم اقيناجناتو

 اينيك امه , نارخآلا ناميلقالاو  ةيناطيربلا ةيقرشلا ايقيرفأ مساب فرعت
 نراقن نأ نكمي ىتلا ةعفترملا ىطانملا ضعب دو>و نم مغرلا يلعو ٠ ادتغوأو
 ةعفترملا قطانملاب ةبوصخلاو راطمالا طوقس لدعمو ةرارحلا ةجرد ثيح نم

 + يفيبلا ندطوتسلا نم اليلق ادع الا بذجيب مل نيلقإلا قاف“, اينيك ىف

 ددعو ٠ ل1 ام صضيبلا ددع غلبيو ٠ نييئاطيربلا ريغ نم مهرثكأ

 ىلع نيعزوم ةهراله ١ر٠ ٠ ىلاوح نييقبرفالا ددنعو افلأ نينامت نييويسألا
 ٠ ةفلتخم ةليبق

 ىتلا ايفيرفا ىف ةيلغلا قطانملا نم ةدحاو اهناب ةروهشم اًقيناجناتو
 ىف وراجناميلك لبجو ٠٠ ةيربلا ديصلا تاناويح ىلع اهيف روثعلا نكمي
 محاتم ركأو ١١( ٠. اهسفن دالبلا نم رثكأ نيبكي رمالل فورعم اقيناحنات

 نمو . اقيناجنات ىف دوجوم ةيقب رفا ىب ونج داحتا جراخ ملاعلا ىف ساملا

 ةلوهجملا ةعساولا دالبلا كلت يف ةميق تاذ ىرخأ نداعم ىلع روثعلا مقوتملا
 ٠ ءاوتسالا طخ يب ونجم

 تايناكمالا نع توسسيرب كيرد رثسم انثدحي ىلاتلا لاقملا ىفو

 . اقيناجنات : هدلب ىف ةيداصتقالا ةيمنتلا ططخو ةيداصتقالا

 ىتلاو ىاوجنمه تسنرا ىكيرمالا بتاكلا ةيارر ببسب امبر ()
 « وراجتميلك جولث ه مساب اضيأ اينيسلا اهتجرخأ

 تا





 اقيناحباناف_غلا عاص
 نوسسيرب كيرد ملقب

 المع ناف كلذلو ٠ ضافخنالا دشأ ضفخنم مهنم درفلا لخد طسوتمو

 ٠ هتموكحو هبعش رظتنت ادوهجو امخض

 تراتخا دق ةعانصلا نأل «ء اقيئاجنات ىف ىعانصلا روطتلا رخآت دقو

 ,ةياصولا تحت ةعوضوم تناك اقيناجناتف ٠ اينيك اهتراج ريوطتب ادبت نأ
 اوراتخا نيدذلا لاومألا سوءر باحصأ فوخت عضوم تناك اهناف كلذلو

 اهب طيحي ةيناطيرب ةرمعتسم اهنأل ةيعانصلا مهتاعورشم ةماقال اينيك
 ىتلا ىهو اهنأل « الاوط تاوئس اقينئاجنات تناع دلو . نمألاو نامضلا

 نم برقي اهناكس ددعو ايقيرفا ىقرش ةحاسم فصن ىلع اهتحاسم ديزت

 اهجتنت ىتلا عئاضبلل قوسك مدختست تلظ  ةقطنملا ناكس ددع فصن

 7 ةكرتسملا قوسلا دالب ىقاب

 2, ضرملاو رقفلاو لهجلا ىلع برحلا اقيناجنات بعش نلعأ دقف كلذلو

 مهراعش ناف ,ء ةموكحلا نع نيلوئسم اوحيصأ نأ دعب مهنأ هباون نلعأو

 لهجلا ةبراحملو « قاشلا لمعلاو ةيرحلا لب ه» طقف ةيرحلا سيل مويلا
 ةصاخ , قاشلا لمعلا نم دبال اذهلو , دوقنلا نم دبال ضرملا ىلع ءاضقللو
 .دالبلا تابداصتقال ىرقفلا دومعلا ىه ةعاررلا نأل ؛ ىعاررلا لقحلا ىف

 نبلاو نطقلا : ىه داليلل لخد ريكأ لغت ىتلا ةيدقنلا تالوصحملاو
 نيلاو .. وملتو دالبلا ف نآلا رشتنت ةينواعتلا ةكرحلاو ىاشلاو

 تامظنم .. عارزلل ةينواعتتامظنم قيرطنع نآلا امهقيوست متي نطقلاو
 بعش مهف لفحلا نسحلو اهدئاوف نم مهل رهظ أل مهباجعا تزاح
 ةيعامتجالا مهتايح نآلع« ةيئواعتلا ةكرحلا هذه ءىدابم ةلوهسب اقيناجنات
 ةيلاحلا ةينواعتلا تاملنملاو . ءىدابملا هذه نع ةبيرغ تسيل ةيديلفتلا
 ىرخ !تاملظنم قنسبنت نأ لمتحيب نكلو .. سلاو ىطقلا قيوستل هصصخم
 ٠ لجاعلا بيرقلا ىف ةيئاذغلا داوملا قيوسعل

 نكي ىتلا ةقيرطلل لثم كانهو ٠٠ ةلجاع ةلكشم تالصاوملا ةلكشمو
 2 وراجئاميلك لبج حوقنس ىلا لصوملا قيرطلا وه , ةلكشملا هذه لح اهب
 لالخ قيرطلا اذمهح زجنأ دقو ٠٠ ميدقلا اشورأ ىشوم قيرط نم عرفتملا
 اهةسشي ىتلا لايمأ ةعبسلا لوط ىلع نكلو ةريخألا تاونس عبرألا وأ ثالثلا

 نمي



 نكن مل نيح ىف . ةعينك عرازم نيبباجلا الك ىلع كابغ :تيعتما , قيرطلا

 ةيانعلا بجي امك ٠ ةيشاملل عرازم ضعب الا ىيرطلا ىس لبف دجوت
 ٠ روذبلا ءاقتناب مامتهالاو , اهلئاسوو عادلا ف ىرط نيسحتب

 ىعارز دلي اننأ مغر «٠ سطاطبلا دروتسن اقيناجنان ىف مويلا نحنو

 محمل تاهينجنأ فالاب اضيأ دروتسن نحنو .. ةيصخلا لوقحلاب ىنغ

 قطانم ىف ريزانخلا ةيبرت ةلوهسب نكمي هنأ نم مغرلاب . هاعتشمو ريزنخلا
 عجري اذهو . ىبرملاو مودعللاو تاوةرضخلا اضيأ دروتسنو ٠٠ تاعفترملا

 ىلوأ ىه هتجلاعم نوكت نأ بجي ىذلا ء قيوسستلاو ميظنتلا صقن ىلا

 نم ةعمدرملا لايمألا نم فالآو فالآ دجوتو ٠ ةينطولا ةرازولا تابجاو
 سانلا نم ليلق ددع ريغ اهيف شيعب ال ىرلا ةنسحلا ةبصخلا ىضارأآلا
 ىلاو تاللصاوملا ةبوعص ىلا صخالاب عجاد كلذو 2« ضفخنم ىوتسم ىف

 ٠ بيصخلا ميظعلا وريبم وليك ىداو كانه ال ٠٠ ةمظنملا دويدجلا صقن

 ٠٠ لاملا اهصقني ام لك ةميظع تاعورشم كانهو : لمعلاو ريوطتلا رظتني

 تاعورشملل ةلصفم ةماه تاساردب ةيذغتلاو ةعارزلا ةمظنم ءاربخ ماق دقو

 عورشم دجوي لامشلا ىفف ٠٠ هايملا طقاسم نم ءابرهكلا ديلوتو . ىرلا
 ىخارألا ىرب ادبت دودسلا نم ةعومجم ءانب نمضتي ىذلا ىناجناب

 برقلاب ءابرهكلا ديلو: ةطحمب ىهتنت مث وراجنميلك نم برقلاب ةعفترملا
 ٠ اجنات نم

 ىف ةيواخلا) ىضارألا نع تاونس ثذنم هتسارد تمن عورشم كاتهو

 نكمملا ىضارألا ةحاسم ءاريخلا دحأ ردق دقو ٠*٠ ىلارابم تاعقن رم بونج

 ريرقت اريخأ رس دقو ٠ نادف نويلم نم رتكأب . ةقطنملا هذه ىف اهتعارز

 ىداوااأذهنم دحاو ناكم ىفف. . ىجيفور ىداول ةلئاهلا رداصملا نع

 مسجلا ىف ابيراك عورسم سفاني , ءابرهكلا ديلونل عورشم ةماقا نكمي
 5 جاتنالاو

 , سسارافالام رهن لوح ةلغتسملا ريع ىبرغلا ميلقالا ىضارأ ىمو

 وحللا نم ائيعش هيباعي ىذلا صقنلا دست ةلئاه عارم ءاستنا نكمي

 ىف ةلئاه تايناكما اهب اقبناجنات نا ايجواويجلا ءاربخ انربخبو
 وه طقف كتايناكمالا هذه نم ليلقلاف كلذ معربا .. ىندعملا جاتنالا لقح

 ىملست ىتلا ساما مجائم بناخف ,. اماع نيعبرأ ةدم ايحول ويح احسم

 عقتريب © ةريحبلا ميلقا ىف بهذلل ةينغ مجانم دجوت « نوسمايلو مجانم

 رظتنت ىبرغلا لاممششلا ىف صاصرلا لوقحو .. رخآ دعب اماع اهجاتنا
 ءارو ةدحاو ةديدج تافاشتكاب ىتأت مايالاو . عساولا لالقتنالا
 3 ىرخألا

 الماك الالغتسا دعب لغتسي مل لخدلل اردصم لثمت تاباغلا نأ امك
 لك لالفتساب صتخب اميف اههضو درجمب ططخلا ذيفنت بجبو 37

 . ةيموقلا ةورثلا رداصم

 ىتلا ضرألاب ةدئاز ةبانع لذبت نأ بحل اقيناحجنان لثم داد فو

 .ثاحاسم لفتست نكت مل ىشثاملا ىفو ٠. ريكا دامتعالا اذه اهيلع دمتعن

 نيا



 خابنا مدعو . اعيد ناك ىذلا ةعارزلا ماعن بيسب ىصارآلا نم ةعساش
 لئاسم ءايملا رداصمو ةبرلا ةياقوو ١٠اهيلع ةظفاحملاو ةبرتلا ةياقو. قرط
 اوموقي نأ ةداقلا ىلع بجيو .. مايألا هذه انل ةبسنلاب ةلجاعو ةماه
 كلذو ةئيدحلا هعارزلا قرطو . ةبرلا ءاطغ ةيمهاب ببعشلا ةيعوتب
 . ليقثسملا قو رخاحلا تقولا فى

 نآلاو ٠٠ ابيرقت دعب ادبي مل لبق نم ترسأ امك ىعانصلا روطتلاو
 انناكما ىف حبصأ نأ دعبو ٠٠ ارفسسمو انمآ لبقتسملا حبصأ نأ دعب
 ءاهيف مهلاومأ لالغتسا ىلع نور.ثنسملا لبقي ىتلا تاعورشملا مدقن نامض
 ٠ رامثتسالا نم عونلا اذه ىف ةعيرس ةدايز مقوتن نأ اننكمي هناف

 ىوقلا ىه نكامألا ضعب ىف ةبقملا نوكت دقو « ةريثك صرفلاو
 ديلوت تاعورشم ذيفلت دردعمب ىفتخن فوس ةبقعلا هذه نكلو ٠٠ ةكارحمملا

 ٠٠ تابقعلا كلت نم ةبقع اهرودب تالصاوملاو ٠ هايملا طقاسم نم ءاب رهكلا
 نيلئافتم نوكن نأ بجي كلذلو . اقيناجلات يف انمامتها عضوم اهنكاو
 راشتنابو« عساو قالعن ىلع ةرتانتمو ةريغص قاوسالاو؛ ةعساش داللبلاو

 انكمم حبصي فوسو 2 مهتاجايتحاو سانلا بلاطم دادزت فوس ميلعتلا
 ٠ :تباعورشملا ةماقاو دالبلا دراوم لالغتساب اهعابشأا

 ةجاح دسل ايلخاد اهعينصت ىلا جاتحت ةيلحملا تالوصحملا نم ريثكو
 ةماث كلذ دعب انبلا عجرتل 2, ماخ دراومك ردصت نآلا ىهو ٠٠ انريهامج

 تايمك اندنع الثمف « لبقتسملا ىف هتيؤر ديرن ال ءىش اذهو .. عتصلا
 ٠ ةغوبدملا دولحلاا دروتتسل نحنف كلذ عمو ماخلا دواجللا نم ةريبك

 كلذ عمو , ماع لك نطقلا نم ةلاب فلأ 60٠6 ىلاوح ردصنو جشنن نحنو

 هداريتسا نم دب ال اندنع ةليلقلا جييسنلا مئاسصمل مزاللا لزغلا ناف

 ٠ ا؟١تنكهو

 انلامضنو ٠ رففلا دمض ادلاسضغن ضرتعت ىتلا تالكشملا ضعب ىه هذه

 ةبقب دض برحلا نلعنل هنم دب ال ىذلا ٠ ىموقلا لخدلا ةدايز ىلجآ نم
 ٠ ضرملاو لهجلا دض , ءادعالا

 ةيئادستبالا سرادملا ىلا انلافطأ نم ر/٠5 بهذي مايالا هنه ىفو
 نم اودكمتي نأ لبق مهنكلو ٠٠ ةيلوألا فراعملا ةيساردب نوءدبي كانهو
 ةلحرملا سرادمب نكامأ دوجو مدعل مهلزانم ىلا نوداعي 2, ةداجلا ةسساردلا

 هتسارد ىف رمتسي ىذلا وه بالط ةعبس نم طقف دحاو بلاطو ٠٠ ىلعألا

 ٠ (تاوئس عبرأ اهندمو ) ةيئادتبالا ةيساردلا دعب ىرخأ تاونس عب رآ ةدمل

 د مهتص رف ديمالستلا نم لقأ ددع دجي ةينامثلا تاوئسسلا هذه دعدو

 قاحتلالا نم اوئكمتبنأ لبق نيرخآ نيماع نوضقيث بح« ىوناثلا ميلعتلا
 ددعو . أامأع رثع ةعبرآ ةساردلا ةدم عومجمو .. تاعماجلا ىدحاب

 غلابلا , ائيعش لك ىف ةلماك ميلعتلا ةصرف مهل تحينأ نيذلا نيظ ولحملا
 قاحتلالا ءالؤه دارأ اذاو اصخش نيسمخ ىلع ديزيال ؛ ليبالم ةعست هدادعت

 ىف دجرت ال هنأل , اقيئاجنات جراخ ىلا اوبهذي نأ مهيلع ناك هتاعماجلاب
 , ادنغوأ ىف ربراكام ةعماج ىلا نويهذي بلاغلا ىف مهو ٠ ةعماج اندالب
 لوأ نم نأ كش الو دعهلا وأ , ةدحتملا تايالولا وأ ٠ ارتاجنا ىلا انايحاو
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 مامتهالا كلذكو ةيلحم ةعماج ءاشناب مامتهالا انقتاع ىلع ةاقلملا تابجاولا
 ةدايز « ةيعماجلا ةلحرملا لوخدل لهؤي ىتح ىوناشلا ميلعتلا ريوطتب
 ٠ مرهلا ةمق ىف ةدوجوملا نكامالا ددع

 ناديم ىف انلاضن نع هيف لاضنلا لقي الأ بجي بطلا ناديم ىفو
 تلاز ام اهنكلو ةرقاوتم مويلا ةيبطلا تامدخلا نوكت دقو ... ميلعتلا
 قطانملا ىدحا ىق الثمف +٠ انبعشل ةمزاللا تايرورفلاب ءافولا نع ةرصاق
 ةصاخلا ىتعرزم دعيت وراجناميلك' لبج جوفس ىهو , اندالب نم ةمحدزملا
 ىرخأ ضارمأو ىمعلاو دمرلاو ٠ اليم نيثالث ةقاسم ىفشتسم برقأ نع

 وه مويلا ةينطولا ةموكحلا فدهو ٠٠ ىنطو ىنبل بعاتملا ببست ةريثك
 اذه ودبي دقو ٠٠ نيئطاوملا نم صخش فلأ لكل ريرس كانه نوكي نأ
 ٠ دعب هيلا قيرطلا فمصتنم غلبت مل كلذ مغرب انتكلو , اعضاوتم اقدمع

 هذه دض لاضنلاو ٠ انتموكح هباجت ىتلا بعاصملا ضعب ىه هذه
 بلغتلل ائنسفنأ انمسسرك دقو ٠ هتداقو انبعش مامتها عضوم وع بعاصملا

 انشنال , ةيرشيلا داعسا ىمك ملاعلا عم مهاسن نأ لمأن نحنو ٠ اهيلع
 ةدهاسمل اهتقاط همأ لك لذبتف 4 اعيمج ممآلا ةيلوئسم كلذ نأ دعتعن

 ٠ ايونعمو ايدام اهتاريج

 موقت نأ اقيناجنات ميطتست ىذلا ةكراشملا عون وه ام ٠٠ نآلاو

 فلختمو « هعقاو ىف ريف هنكلو , هتايناكماب ىنغ دلب اقيناجنات نا ؟ هب
 تاقالسعلا ناديهم ىف كراشي نأ عيطتسي هناف كلذلو ٠٠ ناكسلا ليلق
 « ملاع ىلا اديدج المأو , ةديدج احور مدقن نأ ميطتسن اننا ٠٠ ةيناسنالا

 نحن , ةيداصتقالا ةيحانلا نمو ٠ تايونعملا ىف ريقف هنكلو تايداملاب ىتغ
 ةيسايسلا ةيحانلا نمو , ضرملاو رقفلاو لهجلا دض برح ىلع نولبقم
 2, رىشبلا نيب ةاواسملابو , هتبايلاثملاب نمؤت ةمأ ءانبل انسقنأ سركن فوس
 نينطاوملا نيب ةاواسملاب نمؤن اريخأو ٠٠ هتابجاوو نأسنالا ىنب قوقحو

 ٠ ءاوس ردقب تابجاولاو قوقحلا ىف اعيمج



 انيكييوعا“
 ._- و

 اماع نيتس دنم اينيك ىلا ضيبلا نينطوتسملا نم جوف لوأ لصو
 طيحملا ىلع اسابموم نم ؛ ادنغوأ ديدح ةكس امتأ بقع 6 تضم

 نآلا مهو ايروتكيف ةره>بل ىلامثلا ءىطاشلا ىلع وموسيكك ىلا ىدنملا
 ةتس مهددع غلابلا 2, ناكسلا نم افلأ نيعبس ا/٠ و افلآ 50 نبب نو>-وارتي

 نييبروألل ةصصخلا تاحاسملا غلبتو. نييقيرفالانم ةيقبلاو. .. برعلاو
 كلذو « ةرمعتسملا ىف ىضارالا بصخا نم عبرم ليم فلآ ١١ ىلاوح

 عب رمل يم فلا هد اهتحاسم علايلاو نييق رفالل ةصصخلا لزاعملا لباقم

 +٠٠ ىلامشلا ميلقالاب ةنئاكلا ةلوهأملا ريغ ءارحصلا قطانم ءانتتساب كلذو

 اهعاقترا نأ الا ءاوتسالا طخ ىلع مقنت ءاضيبلا تاعفترملا نأ نم مغرلا ىلعو

 طوقس ببسي امك « الوبقم افيطل اهوج لعجي امم ةرارحلا ةجرد فطلي
 نم ليثض ددع ىف الا ايازملا هذه دجوت الو ٠٠ اهيلع ةريزّنغلا راطمالا

 ٠ ةيقيرفالا لزاعملا

 ىديالا مادختسا قيرط نع نويبروألا نوئطوتسملا عاطتسا دقو

 بنقلا ) ىاشلاو نبلا ةريبك عرازم ىف اوجتني نأ ةيقيرفالا ةلماعلا
 ٠٠ ةرمعتسملا ةورث نم « ربكألا ءزجلا نوكت ىرخأ تالوصحمو ( ىدنهلا

 ةعساو تاحاسم ىلع ءاليتسالاب طقف سيل , نييقيرفالا ةكرح نويبروألا

 لزاسعملا ىف مهيلع رجحلا تاسيلمع نم ةيلمع قيبطتب لب ىضارألا نم
 يضارالا ىلع ديازتملا طغسضلاو ناكسلا ددع ةدايزل ةجيتنو ٠ ةيلبقلا
 ةنس وامواملا ةكرح تماق دقف © ةريخألا ةنس نيرشعلا لالخ ةصاخو

 هذهل ةجيتن تنلعأ ىتلا ءىراوطلا ةلاح ءاهتنا دعب نلعي ملو 565 ٠٠

 رياني ىف الا وبمالاو وريملاو ويوكيكلا لئابق لاجر اهب ماق ىتتلا ةكرحلا
 ىقيرفا فلأ نيثالث نم رثكأ ةكرحلا هله ةيحض حار دقلو ١93٠ +٠ ةنس

 ٠ ىويسآو ىبروأ ةئام نم اليلق لقأو

 نوذبحي ال اينيك ىف مويلا نييقيرفالا ءامعزلا نأ نم مغرلا ىلعو
 بساكم قيقحتل 2 بعرلا تراثأ ىتلا 0 وامواملا بيلاسأ ىلا ءاحعلالا

 ىلع نييقيرفالاو نييبروألا نم ريثك ىدل اكرتشم اليم كانه ناق « ةسايرس

 ةيطارقوميدلا وحل هاجتالا نيبو وامواملا طامششن نيب طبرلل ,ءاوسلا

 ىتلا تارمتؤملا ىف هادم ْملِبَو 1959 ةنس ذنم أدب ىذلا ء ةيسايسلا

 اينيك ىف نييقيرفالل تدكات نأ اهتجيتن نم ناك ىتلاو + ا!رخأ تدقع

 , ةيسايسلا ةايحلا ىف مهتكراشم تدازو . حيشرتلاو باختنالا ةيرح
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 تاعفترملا ىف ىفارألا كلمتب صتخي امي تاليهستلا ضعب اوحنمو
 ثيح , لبقتتسملا ىلا صالسخاب نويقيرفالا ةدافلا علطتيو ٠ ءاصيبلا
 لجر ه أدبم ىضتقمب « ماعلا باختنالا أدبم مهل ققحتي نأ نوديرت
 قاطن ىف لالقتسسالا مهأ ققحتي مل و. دحاو تيودصت ٠٠ دحاو

 ٠ ثلرتموكلا

 فى سانجالا عيمج نم نويئيكلا اههجاوب نأ دب ال ىتلا تالكشلاو
 وضع لدنولب ليشيم اهشقانيو اهضرعب « ةيلاحلا تاونسلا رشع لالخ
 ىهو اينيك ةعامج ىنسسسؤمو قبالآ ةعارزلا ريزوو ىعبرشتلا سلحلا
 . ايليك ىف سانجالا فلتخم نيب قيفوتلا هفده ىسايس بزح



 انيديبأ ب

 لدنولب ليءثيم : ملفي

 ةيميرفالا ةراقلا تناثأ , ١550 ةنمس ةرم لوأ اينيك ىلا تيهذ امدنع
 «مثانلا نفيلوج لقم دقرب تناك ٠ ةيلودلا نوئسشلا ىع رثألا لوهجم الماع
 ,اهيف لقتلاو تالصاوملا بعاصمو , اهضارمأب فواخملا ريشنت ةبلاس ةدماخ
 ىبورين ىلا ىروبلت نم ةفاسملا تناك دقل ٠ ملاعلا ىلع اهربثأت نم رثكأ
 ةرسع عي للاوح ىف رذاسملا اهعطقي مويلاو اموي نيثالث دتنيح قرغتست

 نايبت نم رثكأ , لبق ىذ نع مويلا فورظلا ىدم رولبي ءىش الو ةعاس
 لاملا رئاود نم انملدنل , ىخضم اميف ةمزال تناك ىتلا مايالاو عيباسالا ددع

 اهتاباغو ايقيرفا لوهس ىف ىوعرلا ماظنلا ىلا ٠ ندنلب ةمحدزملا لامعالاو '
 دالسسبلا ليقتسسم ىف ذئنيح اريثك ركفي دحأ نكي ملو ٠ ةيئاوتسالا

 ٠ ةيقيرفالا
 مكحتسو لب 4 مايألا ىضمدب مدقنتس دالبلا هذه نأ فورعملا نم ناكو

 نل ., ةديعب ةيلمعلا مذ نأ نونظي عيمجلا ناك نكلو ٠٠ اهدسفنب اهسفب
 نم ىف ريكفتلاب اريقك اومتهي مل كلذلو “.٠ ليوط تقو ىضم لبق متنا

 ةيلمعل ةفلتخملا سانجالا ماستقا ةيفيك ىف ىتح وأ « مكحلا ةيلمع ىلوتيس
 .٠ مكحلا

 1 ضارمالا ةحفاكم ىف اروصحم مامتمعحالا ناك , ةسفئ تقوذأا ىفو

 ةيديدحلا طوطخلا دمو قرطلا قش ىفو , لقتسملا داصتقالا نم عون ءادبو
 ةيويح مويلا ءايشالا هذه تلاز امو ٠ ماظنلاو نمألا ظفحو ىناوملا ةماقاو
 مااعلا نع ةلزعنم حبصت مل ايقيرفا نال ةدقعم تحبصأ اهدكلو , ةيرورضو
 تاذو « ةيلودلا نوئشلا ىف ايساسأ الماع تحبصأ اهنكلو + ةلوهجم وأ

 ةصلاخلا ةيقيرفالا لودلا ىلوأ نأل . رحلا ملاعلا بوعستل ةيويح ةدئاف

 نه ريسبك ءزج فقوتيسو « ةيلمعلا متتسس نرقلا اذه ةياهن ىفو
 لوحتلا ةيلمع حاجن ىدم ىلع « اضيأ هنمأ نم امبرو ملاعلا ةيهافر
 مسمأ عم ىملاع قاطن ىلع نوكرتسشم اننا لب « طقف اذه سيل .٠٠ ىله

 ٠ ةيصخشلا ةيرحلا لجأ نم لئاه لاضن ىف رحلا ملاعلا نم ىرخأ
 ريبك دح ىلا رشؤي نأ بجي ىملاعلا لاضنلا اذه ىف ةيقيرفالا ةراقلا زكرمو
 لودل اندادعا رامغ ىف انل مهملا نم هتاف كلذلو ٠٠ ةيئاهدلا اهتجيتن ىلع
 نأ , ىلودلا عسمتجملا ىف اهناكم ذخأتو اهسفنب اهسسفن مكحتل ايقيرفا
 , انلاب لغشي ام مهأو لوأ تناك ىتلا , هذه انماهم لمهن نل اننأ ققحتن
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 *لالقتسالاو ةيرحلا لجأ نمحايصلا هقلخي ىذلا عافدنالا ةمحز ىف كلذو

 خسار داصتقا ءاتبو « ماظنلاو نوناقلا ىلع ةظفاحملا ىلا انه ريشأ اناو

 . ملاذ

 ءاخرلا قيقحت ىف مهاست نأ لودلا هذه عيطتست نل كلذ نودبو

  ةيعويشلا هدض انثتحلسأ نم دحاو وه ءاخرلا اذهو  رحلا ملاعلل

 ٠ ةيصخشلا ةيرحلا ءىدابم قيقحتو

 «ةيسدق» ةيطارقوميد ةملكل حبصأ ايقيرفا ءاحنأ عيمج يف مويلاو
 تناك اهنأ وه ةيسدقلا هذه ببس نأ نظأو .. ةهلآلا ةيسدقب هبشأ

 ةيحانلا نم ب اهنأ امك 2 اناغ ىف لالقتسالا باب حتق ىذلا حاتفملا لثمت

 اوتبثشي نآ اهقيرط نع نويقيرفالا عيطتسي ىتلا ةليسولا ىه  ةيفطاعلا
 لثم ةردقمو ةيناسنا مهيدلنا لب نيفلختم وا نيرخأتماوسيل مهتأ ملاعلل

 ةمئاقلا طوغضلا ناف ىناطيربلا بعشلل ةيسنلابو ٠ بوعسشلا نم مهريغ
 ةمئاق ةيطارقوميدلا نآل ٠ اهتمواقم بعصلا نم ةيطارقوميدلا ءىدابم ىلع

 «ةيكلملا مارتحابو تايلقالا قوقحبو ةيدرفلا ةيرحلاب خسسار ىوق ناميا ىلع
 . جضان داصتقا بناجب هلك كلذو

 ردابتقيو الوأ قلخن اننأ دجن ايقيرفا ىلا رظنث نيح انناف كلذلو

 2, هسفن ءاقلت نم هروطتو هئاقب لماوع هتايط ىف لمحبي اداصتقا ناكمالا

 ملعن نأ بجيو ٠ لاعف رودب هيف موقت نأ عمتجملا ماسقأ لك عيطتستو
 ةداقلا عبني ثيح « ةيطارق وميدلل ةريبك ةيمها تاذ ميلعتلا ةضهن نأ

 ٠+ ماعلا ىأرلا نم دقنلا تايلمعل ةجيتن مهريغ مهب لدبتسيو « ايئاقلت
 نيحال فلا نيلغتسم ةطلسلا ىلا لوصولل اقيرط ةيطارقوميدلا تسيلو

 ايازمب نوصتمتي لاجرلا نم ةنفح ةدعاسمبو , نيملعتلا ريغ ءاطسبلا
 المأف +٠ ةراقلا لبقتسم انحاجن لبيع فقوتيسو * مهريغ نم رثكأ ةيفاقث

 ميعدت ىف مهاست ىتلا ةلوتسملا ةجضانلا لودلا نم ةعومجم موقت نأ

 نم ددع اهنم الدب موقي نأ اماو ملاعلا ىف ءاخرلاو ةيصخشلا ةيرحلا
 * ةتقؤم ةيطارقوتوأ تاموكح تاذ ةسئابلا لودلا

 لغقم هذه ةيطارقوميدلا ءاسننا ةيلمع هيف بعصت ناكم دجوي الو

 ىعاسمتحاو قاقث ثارت تاذ سانلجالا نم ددع دجوب ثيح 4 اينيك

 هذه هيف حجنت نأ بجي رخآ ناكم دجوي الف كلذ مغربو ٠٠ فلتخ

 لا, اقنايموه نو ايقيرقا قرشا لك .نألا طقف سيل :2٠ ينيك لم .ةيليسلا
 ةيفرشلا ءىطاودشلا هذه نآل لب :٠ تالكشملا هذه ىناعت لامشلا ىصقأ

 ةيقيرفا نأ ىح ةبوعصلاو ٠ ىعويشلا ريثآتلا زكارم ىلا قطانملا برقأ ىه
 تقو ىلا نحن جباقحن نيسح ىف 2 لجع ىلع كرحتت' ةعرسم ةراق

 ىذلا داصتقإلا علصي تماق ةفلتخم سانجأ نم تاياقأ دوجو نأ ف

 « انايحأ نويقيرفآلا رعشي ىوتسم دجوأ دق 5 دالبلا مدقت هيلع فقوتب
 .ء هب قاحللا نوعيطتسي ال مهنأ « مهفده ىلا لوصولل مهتلحع ةرمغ ىو

 هجمانرب قوعي ىمظعلا ايناطيرب بعش ىلع اديق ضرفي اضيأ اذهو
 امئيح« بعاتملا هل بسس دق ىذلا ايئيك لالقتسا قيقحتل همسر ىذلا
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 ٠٠ ةيطارقوميدلا نع صاخلا هادسيم فلاخي هاجتا ىق ريحسمب هنآ ودبي
 ةسصاخو : تايلقأ دوسحو نأل ةريبك حاجتلا صرق ناف كلذ مغرب و
 لعجت كلذ قوفو رقتسم داصتقا داخيا نكمملا نم لعجي , اهنم ةيبروالا
 ٠ جضان ىناملرب ماظن ديلاقت ىلع ةظفاحللا نكمملا نم

 هذه لك ىف ربكآلا رطخلا ناف « لبق نم حاضيالا تلواح امكو
 ةلقلا ةيروتاتكد ىلا اما ليمي ىطارقوميدلا ماظنلا نأ وه ةيفقيرفالا دالبلا
 ماظنلا رايهنا ىلا امار . ةملعتملا ريغ ةرثكلا ىلع مهترطي سو ةملعتملا
 ةعندملا ةمدخلل تائيه نيوكت ىلا ايفاك امامتها هجون ال نحنو ٠+ ىرادالا
 ةريطخلا فعضلا طقن ىدحاف ةبيطلا تافصلا ىوذ نييلحملا انتموق نيب نم
 نييئدم نيفظوم ىلع اهدامتعا ىه « ايقيرفاب اثيدح ةلقتسملا لودلا لك ىف
 لاجرلاو ءاسنلا مض داري نيح ةريثك بعاصم ببسي اذهو ٠٠ نيدروتسم
 ساسمأ ىلع ةيسايس بابسأل كلذو , ةيندملا ةمدخلا لامعأ ىلا نييلحملا
 اذهلو ٠ كلذل ةجيتن هثودح رظتنملا نع رظنلا لشعب « دالوألل لامعأ »
 عيمج نم ةيندملا ةمدخلاب ليقحتلملا بيردتل اجمانرب ىرأ نأ ديرأ ىتناف
 نيحشرملا ضعب راتخن نأ بجيو ٠ ةمداقلا رشعلا تاونسلا لالخت سائنجالا

 اريبك ادوهجم لذبنو ايناطيرب ىف نوسردي نيذلا انتبلط نيب نم نييسانملا
 نيفظوملا نم ددع ايلا> دجويو ٠ ةيندملا ةمدخلا ىف لمغلاب مهثارخال
 عسيمج نم نيفطوم بذتجن نأ ديرن اننكلو ٠ ةيندملا ةمدخلابه نييبروالا
 نأ بجي لالقتسالا ىلا فدهت ةكرح بآل ىقيقحلا حاجنلا نا + سانجالا
 سكعي ىذلا حاجنلا كلذ . ةماع ةمدخ ءانب ىف انحاجن ىدم ىلع دمتغي

 ٠ ةيرامعتسالا ةيندملا ةمدخلا انل اهتدج وأ ىعلا اقح

 ىلا لصتف لفحلا ةنسح ثلونموكلا تارمعتسم ىدحا حيبصت امدنعو

 ةرادالا ةيافك ناف , اهسفنب اهسفن مك حل اهلهؤي مدقتلا نم ىوتسم
 ةيرحلا نا ٠ لبقتسسملا ىف مدقتلل ىقيقحلا راسخلالا حبصتت ةيموكحلا

 رامغ ىف عيضت نأ نم نمثأ ةيصخشلا ةيرحلاو ٠٠ تاراعشلا لع موقت ال
 وأ ةيداضتقالا تارورضلا اهغوست ال ةيسايس براجت' طبسو عاقدتالا

 ٠ ةمدقتم ةيندم ةمدخل ةمزاللا ةيرادالا ةيافكلا

 قاطن ىف ىتاذلا مكحلا وحن كرحتن اينيك ىف اننأ دقتعأ ىنناو
 ريسغ ىلع امئاق روطتلا اذه لثم روصتأ نأ لع بعصلا نمو ثلوئموكلا

 ةمزاللا تاوطخلا ذختن نأ ائم ىضتقي اذهو ٠*٠ رقتسملا ىروتمسدلا ماظنلا

 مهتافالتخاب اومتهب نأ نود نيلوئكسمو نيملعتم انوئطا وم ميصيل
 * ةرارملا مهسوفن ىف ريثت نأب اهل اوصمسي وآ ةيرصنعلا

 ةيبلغا نونوكب نيذلا نييقيرفآلا نيبالم طقف دجوي ال انعمتجسم ىو
 انٌواقدصأو « اسودنهو نيملسم نودويسالا اضيأ دحوي نكلو ائيعش
 نؤلثمي اوحبصأو؛ مهل انطو ايئيكنم اوذختا نيذلا نويبروألا و © برعلا
 لصمأ نم نوردحتي نيذلا نيينيكلا نه ثلاثلا وأ ىناثلا ليحلا مويلا
 دسمتعا دق نيتملا اينيك داصاقا نأ لهاجتل وأ ىسنن نأ نكمي الو ىبروأ
 ىعارزدلب نحنو . ةيئفلا مهتراهمو مهرداصمو تايلقالاهذه طاشن ىاع

 ملكتت ايقيرفأ  ه م



 د ب ير عا راق ير دع هسا

 ٠ ةيدقنلا تالوصحملا ا ىلا « ىتاذلا ء ءاقتكالا لع

 فعاضتت ٠ اهب نوشيعي نيذلا نيئطاوملا ددع ديازتب ثيح ندملا ىفنو

 رداصملاو ةءافكلا أنيدل نأل « ملالم ىشيعم ىوتسم ىلا لوصولا صرف

 . رهدرزملا عينصتلا نم جمانربل ةمزاللا

 ضرفت « مويلا اهزاتجن ىتلا لاقتنالا ةرتف ىف تارييغتلا هذه لكو
 نوري نيذلأ نييقيرفالا ةرظنىلعو ىف ةيرشبلا اناوق ىلع ءابعألا نم اديزم
 ٠ ل امل رع ال ا بج

 ل 2 ل ةروص دجوت ال هنأ ادب

 فطاوع تأدب نيح صخالا ىلع كلذ ناكو ٠٠ هنوكت نأ بحي ىذلا

 مهئادئ ىف « نيقرطتملا مهتداق ضعب قيرط نع اهل اجرخم دجت نييقي رفالا
 اذا , لوقعم ريغ ودبي ءادنلا اذهو ٠٠ « نييقيرفالل ايقيرفا » ىيلسلا
 مهلوصأ عج رت نيذلا سانلا دوهج ىلع دمتعي هلك اينيك داصتقا نأ ائملع

 ىف دوهجلا هذسه تناك ءاوس , انه اوئطوتسا مث اينيك جراخ دالب ىلا
 .٠ ةراحشلا وأ ةعارزلا ناديم

 ىعيرشتلا سلجملا ىف سانجألا لك نم انم ةعامج تعمتجا دقو

 انئمدص ام لوأ ناكو.. هيف ريسننأ بجيب ىذلا هاجتالا ديدحت ضرغب

 سنج لكو 55 اعم انطبارت رارمتسا ةبوعس وه ب هريغ نم رثكأ ةوقب

 هلايخب دتمي ال هنكلو .. هيلع صرحبو ءاقبلا اذه دكؤي هئاقبب نمْؤي
 ىهو ةيقاب ةقيقح كانه ناف كلذ مغربو ٠ نيرخآلا لامآكو بلاطم ىلا

 رمآألا نأ امبو .. ضعب نم انضعب صلخني نأ اننكمي الو اعم انه انثأ

 ردقب قلخن ناو ؛ كلذل اقبط ططخلا عضن نأ بجي هناف « كلذك

 بصعتلا مهت رفينأ نود مهراكفآو هئاكس ءالوف ادحتم ادلب عيطتسن ام

 انك عاوس سانجألا فلتخم ءاضعأ اعيمح امل ةبيئلابو هو ىرصتعلا

 رظنن دعت مل انناف « نييبروأ وأ ابرع وأ نيملسم وأ ادوئنه وأ نييقيرفا

 انلدقتسم طبتري نينطاوم انرابتعاب لب © بناجأ انرابتعاب انفنأ ىلا

 . ابيط مآ انيس ليقتسملا ناكأ ءاوس « اعم

 ةيتاذ ةموكح ىلع فقوتي لبقتسملا اذه نأ نوعئتعم نحنو

 نوئوكيس نيذلا نيئطاوملا ةيبلغا ىلع ةمئاقو « ىئاملرب راطا ىف ةلوثسم
 مههاجتأ نم رثكأ « لكك اينيك ىلا مهئالوب نوهجتب « اقح نييقبرفا
 . مهسانجأ ىلا ءالوااب

 تاعامجلا نيبو اننيب قرفلا نا لوقن نا بسانملا نم هنأ نظاو
 هيف لثمت ةموكحلل اينالرب الكش ديرن اننأ وه ٠ ةفرطتملا ةيرصنعلا
 سنجلا رابتعا حبصي نأ ىلع « سانجألا فلتخم ءاضعأ راكفأو حلاصم
 ةفرطتملا ةيرصنعلا تاعامجلاو .. ةيناثلا ةبترملا ىف ةموكحلا هذه ىف
 ملابعت اجا اهيل اجت نإ رعي نكلو ؛ ةموكحلل هسفن لكشلا ديرت
 . ضيبلا حلاصم وأ دويجلا
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 وهو © اطسو اقيرط كلسي ةديدجلا اينيك ةعامج برحو
 ةباجالا ادج بعصلا نم نأ نويرصنعلا دحب ىتلا ةلئسألا دقعت ىدم

 الأ بجد ىتاذلا مكحلا وحن انمدقت لالخ هنأ دقتعن نحنو .. اهيلع

 اسهنأ نودقتعي ةنطاوملل طورش ضرفب نييقيرفالا انيئطاوم ةلتك مطحن
 ىدؤت ةجردل اعيرس امدقت نوكي الا بجيب هنأ امك ؛ مهمدقتل ةقوعم
 انراهدزا هيلع فقوتب ىذلا ىرادالاو ىداصتقالا انماظن ريمدت ىلا

 . انلبقتسم حاجنو

 بلاطملا ىدم انردق اذا نكلو .. ةلجعتم ةراق مويلا ايقبرفاو
 بجيىذلا ريثكلا كانهف 4 عارسالا اننكمب نل انناف ةيناسنالا ةداعسلاو
 مغربو . ةجضان ريفو ةلهاج تلاز ام ىتلا ةيرشبلا رصانعلا نم هؤانب
 قاطن ىف ايئاذ امكح اهسفن مكحت ةلود ءاشنا نا دقتعا انأف كلذ

 اضيآ ليزيو © ةعرسلا ىدم ضيفخت ىلع اندعاسي دق ثلونموكلا

 ةيرصنعلاتاعزنلا عجمشت ىتلا ةرواجملا دالبلا انيلع مدقتتنا نم فوخلا
 نأ عيطتسن الو © ديازتملا اننطو جوضن فاقبا عيطتسن ىنل اننا ..
 انضعببنجتي نآ عيطتسن ال انناف كلذ قوفو كارح نود نيئكاس فقن
 اهوطخن نأ بجي ىتلا تاوطخلا انل نيبت قئاقحلا هذه ةقرعمو . اضعب
 , انفده ققحنل

 ىلا جاتحت ةرمتسملا ةيناطيرباا ةيرامعتسالا ةرطيسلا نأ الوأ

 فقوتي ةظحللا هذهىف نييقيرفالل ةبسنلابف .. اهنوبحي ال ىتلا قئاقحلا
 طاشن هببسي ىذلا ىلاملاو ىداصتقالا رارقتسالا ىلع مدقتلا ىف مهلما
 ( مهمامأ حولت ىرخألا سانجألل ةسسلابو .٠ نيملسملا دونهلا نييدروألا

 بلاغلا ىف ةئوكم نوكت فوس ةلقتسملا انتلود نأ نيبت ىتلا ةقيقحلا
 ةجاح ىف انلز ام اتئاف ةصلاخلا ةيامحلا نع اديعبو . نييقيرفالا نم
 نم انلكمب داصتقا ءانب لوألا : ةثالث بابسأل ىرامعتسالا ماظنلا ىلا

 وه ىناشلاو © ةثيدح ةلودل ىرادالا زاهجلاو تامدخلا مظعم جاتنا

 اذه لخاد رارقتسالا ىلا انب ىدؤت فوس ةيلحم ةيندم ةمدخ ءاشنا
 اننكميس امم ةموكحلا ماظن ريوطتوه ريخألا ببسلاو « ىرادالا زاهجلا
 ثدحتلا ديرأال انآو . لالقتسالاقيرط ىف ةيرورضلاتاوطخلا ذاختا' نم

 ىل ودب رمألا اذهف .. مايألا رابتخال دمصب داصتقا ءاشنا نع اريثك
 ىرخاةليح ودبي هناف نييقيرفالا ضعبل ةبسئلاب امأ .. امامت احضاو
 ىلع انيلع بجيو . رومألا ديلاقمب كاسمالا مهعنمل نويبروألا اهب موقي
 عسوأ ىلع رشتنم داصتقالا نأ ىرنل عيطتسن ام لك لعفن نأ لقألا

 ,اهتاذب رصانع ىديأ ىف ازكرم سيلو ىرصنعلا ناديملا ريغ نكمم قاطن
 ىف ارود ىقيرفالا ميعزلا ىدُّوي نأ لضفالا نم هنأ عنتقم ىننآ امك
 ىذلا ىويحلا رودلا نم ققحتيل ةبركرملا ةموكحلاو ةيلحملا ةموكحلا

 لمعننأ بجاولا نم هنأ دقتعا امك .. رارق ىا ىف ةيلاملا ىحاونلا هيدؤت

 جراخلافو اينيك ىف لامعألاو لاما لاجرب نييقيرفالا ةداقلا لاصتا ىلع
 ةيمهأ ىدمو « رامشتسالا اهيلع موقي ىتلا سسسألا اوملعيل ءاوسلا ىلع

 ةبرجتلا اهايا انتملع ىتلا ءايشألا مظعمو .. هل ةبسنلاب رارقتسالا
 عضوت قئاوع اهرابتعاب نويقيرفالا اهضفري ىلاما لفحلا ىف ةيسافلا

 . مهدلب ىف رومألا ديلاقم ىلوت مهعنل مهقيرط ىف
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 تاجاحل مئالم ىناملرب ماظن ريوطت ةرورضب نمٌؤن نحنف كلذلو
 «رومألا هذهل ةبسنلاب ناتيركف هرم نآلا دجوتو 1 . اهبلاطمو ايئيك

 اهرابتعاب ةيطارق وميدلا نوضفرب نيذلا ءالؤه مضت ىرخألا ةسردملاو

 الا بجي اينيك ىنو ايقيرفال ةيسنلاب لاح ىاب هيف بوغرم ريغ ارفأ
 ب ةرحلا تايرظنلا باحصأ بجعي دق اذه نأ نم مغرلاب ب ادبأ ىسنن

 دالبلا نومعدي برعلاو نيملسملاو دوئهلاو نيببروألا نم ةريغص ةياقا نأ
 نيبالم ةسمخ ةضهنو لمأ هيلع فقوتي ىذلا ؛ ىداصتقالا مهطاشنب
 ىتلا دوهجلا هذه نا لب ؛« طقف اذه سيل .. نييشرفالا نم فصنو

 طاضشنل ازكرمو ةيرغع ةلود حبصتل اينيك تدهم دق تايلقألا اهتلذب
 اسضماغ ايئاوتسا ادلب تناك نأ دعب ةيبرغلا ابروأ ةحاسم ىف ةقطنم
 ةيطارق وميدلا ىلع ةمئاقلا ةموكحلاو :ةيعيبظلا هدراومىف ارقفو افلختمو

 امامتعمتخملا رصانع داعبا ؛ ةلبقم ةريثك تاؤنسلو مويلا ىنعت « ةقحلا

 ةورثلا دلوت ىتلا رصانملا هذه اهب ىنعنو .. ىسايسلا ريثآتلا نع

 نوكي دق ىلاحلا انجوضن مدع لثم ىفو . انمدقت اهيلع دمتعي ىتلا
 ةيطارق وميدلا نوربتعبأل ايقيرفأ ىف ةداقلا ضعبو « ارطخ اذه انروطت

 ىلع ةمئاقلا تاموكحلا ةركفل ملظنملا روطتلاب عارسالاب بلاطت ةحيص

 ديااقمبلاحلا ىف كاسمالا اهنأ نوربتعي امئاو ©« سانلا نيب عءارآلا لدابت

 . مهيدبأ ىف ةطلسلا

 ةدارا ةدايسس » لتثم تارايعل ملادلا ديدرتلاأ ىنقلقأ دقلو

 لدب اذهو ٠ انتداق صضعب ةطاسوب ةيرصنع ةمغن ىف كلذو « ةيبلاغلا

 قوفقحو ءارآل مارتحالا وهو « ىلاملرلا ماظنلا ىنعمل ماتلا راكنالا ىلع

 «رضاحلا تقولا ىلو . ادغ ةيبلغألا ىه حبصم دق ىتلأ ةيلاحلا ةيلقألا

 ةلتكلا ىقابو نيملعتملا نييقب رفألا ةداقلا ةلق نيب ةقيحس ةوه دجوت
 ىلا ىدؤب امم ةبرجتلا وأ ةفاقثلا وأ بيردتلا ىف ءاوس « ةيعشلا

 دقنلا اهب ىنعأو ىطارقميدلا ماظنلل ةيساسألا حمالملا نم ةدحاو نادقن
 ىذلاو ةميقلا ,تاذ ءارآلا هسابسأ ىلع ديشت ىذلا لوثسملا يىعاولا

 ىنعمبو .. ماغلا ىأرا تاهاجتأ نويطارقميدلا ءامعزلا هنم ف رعب
 نا ىتح .. دعب سب مل ريبك دح ىلا ربتعب ىميلعتلا انلقح ناف رُخآ

 ..ةمكحلل ةدمعأ مهنأك مهيلا رظن, ؛ هنم اودافتسا نيذلا ليلقلا ددعلا
 قف تح. وا 4 ةمكسلا نه هنآ نا الف .( لقحلا كلذ عستب ىتحو

 , اماع اياختنا حبصيل باختنالا ةرئاد عيسوت ىف عرشن نأ نكملا

 ةيطارق وميدلا نأ ثو رعشب نيذلا ءالٌوه ىلا لبق نم ترشآ دقو

 ةيطارق وميدلا ناف تلق امكو .. ةراقلا لكاشم لحل ةبمسانم تسيل
 وه اينيك مدقت نأ امبو ١ ةطلسأأ ىلا لوصولل ةلسو درحم رشعت

 ةبسانم مدع ىف ريكفتلا نم اريبك اءرزج نا دقتعأ انأق ؛ رابتعالا عضوم

 ىف رايخ دجوب ال هنال « يمي داكا أريكفت ربتعي ايقيرنال ىنائربلا ماظنلا

 ةيلوثسملا لبق نأ دقب لوثسملا وه ىناطيربلا بعستلا نأ الاظ « كلذ

 نع انسفلا لأسن نأ ذئلنيح بجيف ٠. الوبقم كلذ ناك اذاو
 ىوتسم ىف هنأ ىلا ليخي . ىنااربلا انماظن اهيلا دنتسي ىتلأ سسسالا

 دم



 هلال « ارطخ نوكيس ماعلا باختنالا ماظن نان اينيكل ىلاحلا مدقتلا
 نيبخانلا نم ىمظملا ةيبلاغلا نأ امك 4 اصلاخ ايرصنع امالغن نوكيس
 © باختنالا ديدحتب أدب نأ بجي كلذل .. ةملعتم ريغ ةيمآ نوكتس

 ىف لاحلا ناك امك ةيكلملاو ةفاقثلاب ةصاخ طورشب اطورشم نوكي نأب
 فقوملا ةقيقحو. . ىناملربلا ماظنلا اهيف ادب نيح ةيبرغلا دالبلا مظعم
 نأو « ىطارقمبدلا ةايحلا 52 ةيدرفلا ةيرحلا ةدايس دك ٌون نأ وه
 ٠ انلمع ىف لشفت فوسف الاو , نيرخآلا ىلعو انسفنأ ىلع ماظنلا ضخ رفن

 ل لبقل نحن د ةقيفحلا لو هو نيب رفالا داهطضاب نمؤن ال نىنحلنو

 لاو ؛ تيلوتم كلا: فاطن ىف اهيفلل اهعقنا مكن ىلا ةلودلا لف ىف
 نم نيرداقلا نيفقثملا نينطاوملا ةيبلغأ نوكت نأ لمقل  اهرعءاسشنلا دبرن
 « اديقم باختنالا قح ناك امهم هنال « كلذ دكؤأ اناو 2 نييقب رفالا
 ةلواحم لكو , هجحوضلو. ىفي رفالا بعشلا مدقت ةدايزب 7 هناف

 « ةيلقانييقي رثالا لعج ىلا ىدؤت دق ىتلاو « ةيباختنالا طو رشلا ةدايزل

 دعوت نأ .نتحص:» هل ايام ايي اخ ناار ٠ :ليتستلاب اهكلخأ موتم
 دوئسملاو برصعلا نم نيج ضانلاو نيملعتملل حيتت ىتلا طورشلا

 نييقب رفالا ددع ف ةرغسسلا ةدايزلا ىلع اودع تأ 4 نييبوروألاو

 تاباختنالل تباث ماظن داجبا نكمي ثيحب ىباختنالا ماظنلا ف 5-0

 ايناطيرب اهمسرت ىتلا فاينل فيقع ننحالا اذه ا
 لائثس انك اذاام تسسيل انتطو ىف ةيسضقلا نأ ةقيقفحلا ىو عءانل

 فافرشت فوس ايناطيرب تناك اذا ام يه ةيضقلا نكلو « ةيطارقميدلا

 كرتشي نأ بحي ىذلا (« ىتاذلا مكحلا ةلطرم ىلا مظنملا لاقتنالا ىلع

 انك اذا امأ « ةيرصنع حورب سيلو ةيئطو حورب اينيك بع سلش لك هيف

 ىق اهلالخ ةطلسلا ىقبتو ©« ىضوفلاب مستت لاقتنا ةرتف ربع «© عرسس

 اهتيرح نم تلخت دق ةملستسم ةيبلغأ ىدبا ىف امبر وأ ؛ ةملصتم ريغ ديا
 . ةيصخشلا

 بحجيو , ايئيك ىف ةلود ءاشبا ةمهم ىف اروف عرشن نأ بحجيو
 نوثوكيس نينطاولا نم ىمظعلا ةيبلاغلاز| ىهو ةمقاولا ةقينقحسلا لبقن نا
 الو نيملعتمو نيرداق مهأرل نأ وه هيف بغرن ام لكو ٠*. نييشرفا
 , اينيك ىف نويقيرفالاو نويبروألا قرفتي الأ مهملا نمو + ةرارملا مهألمت
 ىرورض نينئثالا نه لكف .. ةيرصنع تاركسعم ىلا اومسسنس الأو

 نيبقيرفالا مدقت نأ « اننطو ىتبن نحنو 4 ىرل نأ ةمكحلا نمو . رخآلا
 . .٠ ةديعل وأ ةيفخ عفاود ةبآ هرخؤت وا هقوعت ال مهتضهتو

 اه عرسأب ريس مدقتلا اذه ىرن نال ةحاح ىف نحن ةقيقحلا فو

 ضرغبةايحلا ىحاون لك ىف رظنت نأ بجب ةيلمعلا هذه لالخ و .. نكمي
 عالولا ةلحرم نم لوحتلا متي نأ نكمب ىتح انئيب رتوتلا رّدداصم داعبا

 اذاو . ناكمالا ردق ةلوهسو رسيب ىنطولا ءالولا ةلحرم ىلا ىرصنعلا

 لكو رتوتلا رهاظم لك ناف ؛ ةمئاد ةطبار ىف اقح ىقبتن ن1 كبرت انك

 انلثك انلثل ءافولا ددهب لمع وه انئثيب تاقالخلا دكُوي ءايغلاب مست لمع

 ٠ رطخلاب ايلعلا
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 ماسظن كفي اهلجا نم انيلاط ىتلا بابسالا نم دحاو وه اذهو

 حاستت نأ مهملا نم هنأ كلذ . ايسجيردت اينيك َْق ةزوجحملا ىف نارالا

 عرازم ىف مهطاشنو مهتراهمب ةكراشملا ةصرف نييويسآلاو يي رسال
 د نأ ةيمهأ كلذ نم رثكأو . نييبروالا قطانمب مهل أشنت
 نيمتنملانييقيرفالا' مهناوخال ناكسلا ةليلق قطانمب نوميقملا نويقيرفالا
 4 ملوح ةيلاخلا قاطانملا لالغتساو 1 مهقطانم ىف ةماقالاب ىرخأ لئابق ىلا

 0 ةيبرغلا ةراهملا مهقطانمب نويقيرفالا لبقي نأ انداصتقال ةيسنلاب

 عرارزمةماقأ ىلا فدهت ةكرتشم تاعورشم ىف مهعم مهاسيل ىبرغلا لاما

 نأ انئكمي كطقف ةقيرطلا هذهبو ٠. ةلثم ىاسشلاك ةيدقنلا تالوصحملل

 كلذ نم " رثكاو 04 اننطو رنوطتوب 04 فوخلاو ىرصنعلا قلقلا نم للقت

 نويلم عابرا ةثالثو نيئويلم نم عفترأ ناكسلا نم ددعل ءاذغلا رفون

 ةناملا ىف نيعبرأو . طقف ةنس نيعبرأ ةدم ىف ©« نيبالم ةتسس ىلا ةمسن
 ىتأت ةيسسنلا هك عابدأ ةثالثو ةعارزلا نم ىتأد هلك ىموقلا ادلخد نم

 لفعسل هن كقولا قو ؛ همتلو ٠ ةيمعل نأ ايان ناف ( مدقتلا

 ةص رفلاو5 ةورثلا ةدانز نكمي ىتح « ةيشرفالا قطانملاب ةلئاهلا تايناكمالا

 ةسسلاب ةريغص تاحاسم ىف نيطوتلاو ميسسقتلا ةسايسو . عيمجلل

 ٠.6 انئطو كرحب ىذلا داصتقالا ريمدت ىلا ىدؤي فوس نييقي رف ذلل

 ثدحن نأ طقف ةيضاملا تاودس سمخلا ىف انعطتسا دقل ةقيقحلا ىفو

 اهلصوو ٠ ةرواجتم ىضارالا عطف لعجب ةيقبرفالا قطانملا ةعارز ىق ةروث
 . ميدقلا ةئرجتلا ماظن نم الدب © ةريجك تاحاسم ىف

 اهتايلوئسمنعىلختلا ىلع ايناطيرب لمحل لذبتس ةريبك ادوهج نا
 ىتلا ةيعويشلا اهلذبتس دوهحلا هذه ضعبو . بسانملا تقولا لبق

 رخآلا اهضعبو. . نييقيرفالا ءامعزلا ىدل ةينطولا رعاشم لغتست
 ,. ةيصخشلا مهداقحأو مهعامطأ مهكر حت نيذلا ءامعزلا ضعب هلذبيس

 نوكن نأ لبق ةطللا باب حتفل ةينطولا حاتفم عيمجلا يفتش

 نم سيلو ٠ نطولا ىلع ظفاحيبس ىذلا ىلحملا انداصتتقا ائيئب دق

 « ىناملربلا ماظنلا ديلاقت ىف ةقيرع ايناطيرب لثم دلل ةبسنلاب لها
 . طوغضلا هذه ضراعت نأ بعشلا ةيغر ىلع مئاعلا

 اندعاست فوس ىتلا لماوعلا نم دحاو ىلا انه ريشأ نأ بحأو

 ول امك ةيئطولا نع نوبتكبي سانلا ضعبف .. انتالكشل لح داجبا ىلع
 .. حضاو ىرصنع لماع اهب دجوي هنأ قحلاو .. ةصلاخ ةيرصنع تناك
 بغرد ىنطولاف ٠.٠ ةيداصتقا بابسأ نم عبني ةينطولا نم اريثك نكلو

 مهنيب ةورثلا قو.رف بيرقت ىفو « هموقل ىداصتقالا يا ع
 نم عطتقي نأ ديرب هنأ .. نكمي ام عرسأب ةرجاهملا سانجالا نيبو

 لا اهمرح ىتلاو هلوح اهأرب ىتلا تاورثلا

 رلا لب عتستب ىذلا ديأتلا اذه ناك انه نمو ٠ مهسردتو

 ند هي نرسم انا اقوغب ىدلاو « ىبورين ىف نوفرطتملا نويقيرفالا
 ةحضاو ءارثلا قورأف رهظت  الثم ىبوردذك  ندملا ىف.هنال ..- فقايرالا

 ناب اهتلازا نكمب قورفلا هذه لثمو .. فايرالا ىف اهنم رثكا ةيلج
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 . دامتقالا طيشنتل ةديدج لاوما سوءر باذتحا ىلع اينيك لمعت

 ءاينا ىلا ىدوت نأ نكمب ليبسلا اده ىف نيياطولا ءامعزلا تاهيجوتو

 ,٠ ةيساساإلا تالكشملا هذه

 ىوناثلا ميلعتلا ىف ريبك عسوت : الوأ ىهو .. ىداصتقالا دالبلا ىوتسم

 .. مهتردقمو نينطاوملا ةبافك ةدايز هنودب نكمي ال ىذلا ينفلاو

 ( تاميجوتلاو ةينفلا حئاصنلاو ضورقلاب نيعرازلا دادما : ايناثو
 مسر ٠ اريخأو ٠.6 ةعساو ةريبك عدازم ىف ةريغصلا مهتاعأرز عيبيمجت و

 رتسم ىليمز ةهعسش وب ماق ىذلا اذه لثم نكاسملل ىئاسشنا جمان رب

 . ناكسالا ريزو ابملامأ

 سحيىتلاةرارملا عازتناب ليفك هتمسر ىذلا جمانرلا اذه لثمو
 بترتيس هنأ امك .. ةضيغبلا ةفرطنملا ةيرصتملا لل ىف نوتطاوملا اهب

 نيئمآ سائجالا فلتخم نم ءافكالا نينطاوملا نم ةعومجم تداحبأ هيلع

 مهيلعدمتعبنأ نكميف © ابيط اميلعت ني تمو © ةيداصتقالا ةيحانلا نم

 مظعم ىف لاحلا ىه امكو اهسفنب اهسفن مكحت ةينطو ةموكح ليكشن ف
 لك ىف ةدايسلا مهل نوكت نيذلا مه مهئارآ ىف نيلدتعملا ناف « دالبلا

 رتوتلاةدح فيفختب « مهعمجن نأ ائيلع بجيو .. ةيرصنعلا تاعامجلا

 بجي امو .. عيمجلل ىنطولا لقحلا ىف صرفلا نم اديزم صسيتنو « ائئيب
 عابتاب فرطتملا فتأ تحت نم لدتعلا سلتخت نأ وه هلعفت نا انيلع
 5 ةءانب ةقالخ ءىدام قاندعاو ةسيط ةسايئس
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 سس فا طسو راحت ا

 .. 191461 ةنس .سطسغأ لوأ ىف دوجولا ىلا داحتالا اذه رهظ
 دقو .. دئالاساببو ةيلاممثلا ايسدورو ةيبوئحلا ايسيدور مضرب وهو

 نكيمل ىتلا تاميظنتلاو ةيرامعتسالا تاسايسملل ةحيتن داحتالا اذه ماق

 ةدسينع ةض راعم تادب تقولا كلذ ذنمو . اهيف ىار ىأ نييقب رفالل

 ىف نويشرفالا ءامعزلاف .. داحنالا دض نيبقرفالا بناج نم ةديازتم
 رجاوحلاو نيئاوقلا دتمت نأ نوشخي دنالاسايلو ةيلامشلا ايسدور

 .. داحتالا ءاحنا ىقاب ىلا ةيبونحلا ايسيدور ىف ةدلاسلا ةيرصنعلا

 تالواحمكش الب نوعجشي ةيبونجلا ايسيدور ىف نويقيرفالا نوينطولاو
 ةيرصنعلاتاعب رشتلا هيف نومواقي ىذلا هسفن تقوا١ ىف « هذه لاصفنالا
 لح هنأب هنع نوعئاديف داحتالا ءاقب وديؤم امأ . . مهدالب ىف اهقيبطتو
 ب ودس ام فقالخ ىلع ب ىقيرفالأ نآأو « داحتالا تانداضتا ها

 ىتح 2 نابسحلا ىف نكت مل دنالاساينو 0 تالكشم نا
 نع ةلوكسملا ىه ةحماطم تناك ىذلا ؛ سدور نوج لسيس بلاج نه

 ايسدورو . ةيناطيربلا ةيروطارسالا قاطن ىف ةقطنملا هذه لاخدا

 نم ددع ربكا اهب ميشو « ةيبروأ ةئالثلا ميلاقالا رثكا ىهو « ةيبونجلا
 ضبانلا بلقلا ريتعتف 6« فلأ ؟.. ىيلاوح » نييبروالا نيئطوتسلا

 دومعلا ىه ةيلامششلا ايسيدور نكلو . ةيسايسلا ةيحانلا نم داحتالل

 فارطأ ىلع ةفقاو دنالاسايت ودبتو ةيداصتقالا ةيحانلا نم هل ىرقفلا

 نينطوتسملاددع ديزي الف«ةيسايسلاو ةيداصتقالا نيتيحانلا نم داحتالا

 تناك نيتسسدورلل اهتكراشم ناولأ نأ امك 2 ةمسن م6... ىلع اهب

 ىديالاب نيتيسيدورلل اهدادمأ نكوو .. بيرق تقو ىتح ةفيفط
 ةموكح ةلكشمو . داحتالاب الاعف اوضع اهنم لعجي ةيشرثالا ةلماعلا

 رارمتسا نامضو داحتالا نايك ىلع ةظفاحملا ىه نآلا ىلوالا داحتالا

 ةبسنلاب امأ . ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا ىلع ةيبروالا ةرطيسلا

 لوالا مهمه نأن 4« داحتالا ىف نييقيرفالا نم فصنلاو نيباللا ةعبسسل
 . ءاضيسللا ةرطيسلا نم صلختلا وه

 .ىرمنعلا مداصتلاو كاكتحالا اذه نع ثدحتت' ةيلاتلا تالاقلاو

 يقيرنالا ينطوسلا رهتؤملل ىفنملا ميعزلا وموكلا وشوج رتسمف
 ةيقيرفالا ةيسايسلا تامظنلا مهأ ربتعب ىذلا ةيبوتحلا ايسددور ىف
 دليفراج رتسسمو ٠ ةيقيرفالا ةيبلغالا فقوم انئل ضرع «© داحتالاب

 ُْق قباسلا مارزولا سيئرو نيقباسسلا تايلاسرالا لاجر نم ( دوت

 ٠ ىطتسولا ةيقب رفا بزح ءامعزو ىسسؤم دحأو ةيبونحلا ايسيدور

 ةبلاطم نع عفادب اريخأو . سانجالا فلتخم نيب نواعتلا ىلا وعدب
 وسضع مويك امايناك ٠ و . مرتسم داحتالا نم لاصفنالاب ا

 رمت ؤملل فلا ءامعزاأ نم كحاوو دنالاسايلب ىعيرشتلا <

 ٠ دكنالاسايتب ىقيرفالا --

 فلا





 ةرصنعأ قوارب ايلول
 وهوكناوشوج ملقب

 « ةبرصنملا ةقرفتلا » نع ناسنالا ثدحتب نأ اقح بيرغلا نم هنا
 دعب اهتسايس نم ةيقيرفا بونج ريغت نأ نظلا ناك دقل 111. ةنس ىف
 ةقرفتلا ةسايس اهعابتال « اهل ملاملا ةمجاهم نم ةليوطلا تاونسلا هذه
 ةيرصنعلاةق رفتلا جمانرب تلمكتسا « كلذ نم الدب نكلو .. ةيرصنعلا

 باوثلا هنم درطو ؛ وتئابلل ىتاذلا مكحلا نوناق ىلع اهنالرب قفاوف
 « باونلا » داحتالا نسسلجم ىف نييقيرفالا نولثمي 0 نيذلا ضيبلا

 خويشلا سلجمو

 تسيل اهنأ دجت نيح حايترالاب رعسن ةيقيرفا بونج نأ دب الو
 ىتلا ةيبوئجلا ايسيدورف .. ةبرصنملا ةقرفتلاب نمؤت ىتلا ةديحولا
 ةيقيرفأ بونج ىف ةقبطما ةقرفتلا تاعيرشن دلقت ليوط تقو دنم تلظ
 فيك ةيقبرفأ بونج نم تملعت دق 2« 1958 ةنس ىتح ةملك ةملك

 رصانعلا نيب ةكراشم ةسءايس عابتاب رهاظتت نيح ىلع « ةقرفتلا قبطت
 ةموكحلا تماق « طقف ةيبونجلا ايسيدور ىف الثمف .. اهب ةبيقملا
 « لوفرتوو » ةنئيدم نع ؛ ةيقيرفالا « دديفباه » هدم لاس
 امهنيب مارح ةقطنم لعجو <« راجشالا نم مازحا ةماقاب « ةيبوروالا

 ىلع ةيقرفا بونح داحتا ناملرب قفاوب نأ لبقو ةدراي ه.. اهضرع
 اعبت لمعلاو ةماقالا قطانم نين لصفي ىذلا تاعامجلا قطانم نوثاق
 نوناق ىلع ةيبوكجلا افكر ناملرب قفاو © ليوط تقوب سنجلل
 ايقيرفا بوح بذتحي نأ ملظلا نم ودبس كلذل . ىضارالا ديدحتب

 ةقلطم ةرح ايسيدود بونج ةموكح ريست نيح ىلع ؛ هلك ملاعلا مامتهأ

 روتكدلا قباضي امم هنأ كشالو . ةكراشلا راتس ثحن حارسلا
 عمسل نأ « ايقيرفا بولج داحتا ءارزو سيئر دروف ريف كيردنه

 ايسيدور ءارزو سيئر ديه تياوه راجدا ريس ىلع ىنثب وهو ملاعلا

 قابس كانهارم ىف كارتشالاب نييقيرفالل حمس هنال ©« ةيبوئجلا
 ءارشل نيسيقيرفالا ناملربلا ءاضعال حيراصت ىطعي هنئالو 2« ليخلا
 روتكدلا نال كلذو 00 ةيعماج تاجرد ىلع لوصحلل وأ 4 رومخلا

 ىف ةيرصنلع ةقرفت دجوت ال ةيقيرفاآ بونج ىف هنآ ملعي دروفريف
 نس ريثكل ىطعت ةيبروالا رومخلا ءارش حب راصن' نأو 4 ,تانهارملا

 . نييقيرفالا
 ىرحت ىتلا ءايشالل ةيقيرفا بونج ةئادا بيرغلا نم هنأ قحلاو

 ىف نوينطولاو .. هذه نادت نأ نود « ةيبونجلا ايسيدور ىف اضيا

/ 



 رمتؤملا ناك هلجا نم ىذلا ببسلا نع نولءاستي دق ةيقيرفأ بوئج
 بوسنج داحتاب نييقيرفالا مضي ىذلا بزحلا وهو « ىقيرفالا ىنطولا
 ىف احابمو ارح ناك نيح ىلع ؛ ةيبوئجلا ايسيدور ىف امرحم ؛ ةيقيرفأ
 مهو . « لفيب راش ثداوح بقع هئاغلا لبق » اهتاذ ةيقيرفأ بونج

 امك « ةيبونجلا ايسيدور ىف عورق ىئنطولا رمتؤملل نكت مل هنأ نوملعي
 .ةيبونجلاايسيدورب ىقيرفالا ىنطولا رمتولا ىلع ريثآتلا لواحي مل هنأ
 0 د ناك اذا ام ةفرعم ةيقيرفا بونج ىف نوينطولا ديرب دقو

 ةيقيرفا فحص رادصاب ب هئارجا مها ةيبونجلا ايسيدور ربتعت
 « ديدجلا رصعلا » و « ةيقيرفا بونج » لثم ( ةيرحلا نم ءىشب عتملت

 داحتا ةموكحل افيفخ ادقن رشدت ىتلا لصولا ةزمهو « ةلبطلل » و
 ٠ . داحتالا عرازم ىف عقت ىتلا ءىواسسملا ىلا ريشنو « ةيقيرفأ بونج
 ةيقيرفا طسو داحتا ىف فحصلا تناك اذا ام ةفرعم اضيأ نوديري مهو
 اهئواسم رشنتو ةموكحلا دقنت نأ مهدنع لاحلا وه امك  عيطتست
 . فاقيالل ضرمتت نأ نود

 عبرو ىقيرفأ نويلم فصنو انويلم دجوي ةيبونحلا ايسيدور ىفو
 اولوتسادق مهنا امك .. ةيلقالا ىدبا ىف زكرتت ةطللاو . ىبروأ نويلم
 ةيبونجلا ايسيدورمسقي ىضارالا ديدحت نوناقو .. ىضارالا مظعم ىلع
 ةعست ىلاوح صصخ دقو .. ةيقرنا ىرخأو ةيبروأ قطانم ىلا
 نيح ىلع ©« ىقيرفا نويلم فصنو نيئنويلملل نادف نويلم نيثالثو
 الكهو . نادف نويلم نوقبرأو ةينامث « ىبروالا نويلملا عبرل صصخ
 مل نيذلا نييبروالل ةصصخم © ضرالا ةحاسم نم ربها نم رثكأ ناف
 نم /؟١ صصخ نيح ىلع ناكسلا ددع نه ز/١٠١ مهتيسسن زواجتن
 . نويقيرفالا مهو ناكسلا ىقابل ةحاسملا

 .. دالبلاب ةبصخلا ىضارالا لك ابيرقت مضت ةيبروالا قطانماو
 ةبعص وأ ةبوصخ لقا نييقيرفالا قطانم ىف ةبرتلا نأ دجن نيح ىلع
 بناجب ةعقاو نييبروالا عرازم ناف كلذ نم رثكأآو .. فرسلاو ىرلا
 نيح ىلع ©« قاوسالا نم برقلابو ةيديدحلا ككسلاو ةيسيئرلا قرطلا
 بعص قاوسالا ىلا لقنلاو « هلك كلذ نع نييقيرفالا قطانم دعبت
 . فيلاكتلا رثكو

 قطانملا ىف دجوت' ةمحدرملا زكارملاو « ةريغصلاو ةريبكلا ندملا لكو

 طقن ةصصخملا ةيقيرفالا ءايحالا ىف اولمعي نأ مهنكمي نويقيرفالا لامعالالاجرو .٠. ةئيدملا ىف ةفرحب لمعب وأ ةفيظو لفغشي نأ هنكمي ال
 صا دقنييقيرفالا نم طقف ادحاو نالو . ةيبروالا قطانملاب نيينطولل
 ةئيهلا ءاضعأ فرغ نوكت نأ داتعملا نم هنالو © ىروبسلاس ىف ايماحم
 نكميل ىفاراإلا ديد حت نوناق لدع دقف © دحاو ىنبم ىف ةيئاضقلا
 لدع امك . هئالسمز بناجب هبتكم حتتفي نأ ىقيرفالا اذهل حامسلا
 . ىروبسلاس ىف ةعماجلاب ةماقالا ىنبم ىف اوميقي نأب « دئالاساينو ايسيدورل ةيعماجلا ةيلكلاب نييقيرف الاةبلطلل حامسلا كميل اضيأ نوناقلا
 فلخ معقت « ءانبلا ةريقح تاجارج ريغ نونطقي ال نويقيرفالا مدخلاو

 ابك



 . ةنيدم لك طلو نم لايم ةرشع وأ ةعيسس دعب ىأع عفت ؛ ةيقيرفا لزاعم ىف نوئكسي ندملاب نولمعي, نيذلا نورخآلا نويقيرفالاو . مهدالوأو مهتاجوز عم ةماقالاب مهل مومسسم ريغو. .. مهتداسس لزانم
 « اتراك انحام » وه ربتعي ىذلا ىضارالا ديدحت نوناق ببسيبو

 عطتسي مل ؛ مها سدقملا دهعلا وأ « ةيبونجلا ايسيدور قى نييبروألا
 ىودريس هسارب ىذلا ىداحتالا برحلا وضع « ىهئافاسس ريساجب رثيسم

 اينالرب اررتركس نيعلا وهو ب عطتسي مل « عارزولا ىنسيئر ىكسسنلب
 ىف ميقي نأ ل اهب رصانعلا نوئش ىلع ف رشيل ةيلحملا نوئشلا ةرازول
 نم هنالمز لكو .٠.6٠ ءارزولا لزانئم ترجح ©« ثيح © صضيبلا ةيعاض
 رثسملا ىأر هنال ارظن نكلو .. ةيحاضلا هذه ىف امم نوشيعي .ضيبلا
 ةصسصصخملا ةقطنملا ىف شيعب نأ هيلع نأك © « ىقيرفأ »  ىقهئافاس
 نم ابوبحم سيل وهنافاس ناف (« كلذ نم مغراابو ه٠ نييقيرفالل
 نيذلا ىداحتالا ناملربلاب نييقيرفالا ءاضعالا لثم كلذ ىف هلثم ؛« هموق

 ٌفوخ ىف مهنيب شيعب وهو .. نييقيرف الا ليثمتل نويبروالا مهبختنا
 ب وهنافاس ناك اذاو .. مهتيضق نوخي هنآ نونمؤي مهنال “ ةساعتو
 ةيحض حبصأ دق ب ةكراشملا ةسايس اهيلع ضرعت ىتلا ةهجاولا وهو
 ةناكملا ووذ نويداعلا نويقيرفالا عيطتسب هغغيكف ؛« ةيرصنعلا ةقرفتلل
 ؟ 2 ةكراشملا » ىف اوغثي نأ ةطحنملا

 ةدس رياربف نم 51 ىف ةيبونجلا ايسيدور ةموكح تماق دقلو.
 هنال « ةيبوئجلا ايسيدورل ىقيرفالا ىنطوا١ رمتؤملا برح ءاغلاب

 سائلا لكل ىضارالا عيمج حتفت ىكل )2 ىضاراللا ديدحت نوناق عاعغلاب بلاط

 ءامعز نه 6.. ىلاوح ىلع ةموكحلا تضيق دقو .. نولل نابتعأ نود
 رخآلا ضعبلاو ؛ اقلطم اسسبح نيسوحم مهضعمب لاز امو ٠. رفتؤملا
 ثيح ىلا ىستلا بايذب ةءوبوهو ةروحهمو ةلزعتم قطانم ىلا لسرأ

 فصنلاونانويلملاهدبري ام لكو . مونلا ض رمب ةباصالل كانه نوم رعشي
 كافتحالا وه 4 ىقيرفالا ىئنطولا رمتؤملا مهلشمي نيذلا نييقبرفالا نم
 انلا . اهءارش نوعيطتس ال نيذلا سانجحالا لك لامعتسال ىضارالاب
 دلائور ريس تعفد ىتلا ةقيقحلابو ؛ ةليبنلا رصاشملا هدهب نوعوف دم

 ةدحاو ىهو ب شكليس ايسيدور ةكرش ةرادا' سلحم سيئر نيرب
 « ]965 ىونسلا هريرقت ىف لوقي نأ ىلإ ل داحتالا تاكرش ربكأ نم
 فاقبا ىلا جاتحت  ىفارالا ديدحت نوناق لثم ب نيئاوقلا ضعب نأ »
 لح ؛ اذهب ئقيرفالا رمتّولا ةبلاطم ىلع برت دقلو 4 اروف اهب لمعلا
 . © داحتالا ةسايس نع دعتش نأ بحل ةرمرشلا ىربكلا تاكرشلا

 نع» ةيقيقحلا ةيبلفالا توص دامخاو ىربكلا .تلاكرشلا ىديا داعبالو
 .. اهيدبا ىف دالبلا نوئش لك رصحب ةموكحلا هتيماق 6 « ماغلالا قيرط

 ديدحت نولاق ءاغلاب ةقيطم ةلادعلا ىري نأ ديرب ىذلا وه
 . ىضارألا

 ىنطولا ىقيرفالا رمتؤلا برح هركت ةيبونجلا ايسسدور ةموكح- نا
 (رخآ انولاق ةقيقد ةفرعم فرعت ىتلا ةديح ولا ةملظنلا هنال ©« هاثختو

 في



 .. نيينطولا ىضارا ةرادا نولاق وه ىضارالا ديدحت نوناق نع اجتان
 مغربو .. سرش مرجم عيرشت ؛ 6١ ةنس ردص ىذلا نوناعلا اذهو

 تابيتكلا هنع تردصأو « هب اهرشخف ةموكحلا تنلعا دقف ©« كلذ

 .. داحتالل امنئيسلا ةدحو اهتجتنا ىتلا مالفالاو ؛ ةيفحصلا ريراقتلاو
 تايالولاو ةدحتملا ةكامملا ىف ريراقتلاو تابيتكلا هذه تمدختسا دقو
 نوناقلا اذه ذيفنت ناف كلذ مغربو .. هذيفنتل لاومالا عمجل ةددتلا
 ةرقتسملاةايحلاوةجتنملا ةعاررلا نم نييقيرفالا ديرجتل مدختسل دافوس

 لكو ٠٠ ةيصخش ةيكلم اهكلمي ال ىذلاو . ميعزلا اهلثمي ىتلا ةليبقلا

 اهلرحب ماد اماهكلام مكح ىف وهو « اهتعارز ىف قحلا هل صخضش

 رثكا ىرخأ ةمطق هتعطقب لدبتس نأ ىف اضيا قحلا هلو .. اهعرزيو
 ماظنلا ىف لاحلا وه امك ضرالا ءارش عيطتسي ال هنكلو « ةبوصخ
 . ىبرغلا ىلامسارلا

 رييغت ىلا ( نيينطولا ىضارأ ةرادا نوناق نم ةموكحلا فدهتو
 .. كلذك ىبرغلا ماظنلا نعو «© هلع فلتخب رخآ ماظنب ىعي رفآلا ماظنلا

 عيزوتلا ىفو ؛ ةيكلملا ىف ةيعويشلا مظنلا نم اريثك برعقي هنآ ذا
 عيطتسي ىتلا نيدادفلا ددع ددحت ىتلا ةموكحلاف .. ةورثلا ىواستملا

 مهنكمي ىتلا ةيشاملا سوءر ددعو (« ةئيعم ةقطنم ىف اهتزايح نونطاوملا
 امك « ةليقلا ىدبا نم .ضرالا ةيكلم نولناقلا دعبأ كلذبو .. اهتيبرت

 اعطق نوزوحي نيذلا نآلا نوظو ظحملاو . مهتطلس نم ءامعزلا درج
 ىطعت ةموكحلا نم صيخارت ىلع ءانبالا اهوزوحي نا ىضارالا نم ةصاخ
 ىتلاىه اهرابنعاب ؛ ةموكحلا ناف كلذيو ةسلاخلا اهتقفاوم ىلع ءانب مهل
 ٠ ضرالا كلمت نئتلا ىم ©« صيخارتلا هذه حلمت

 .. اهتزايح درفلا عيطتسس ىتلا نيدادقلا ددع ددحي نوناقلاو
 مغرلا ىلعو .. نيدادف ةينامثو نيدادف ةدس نيب حوارتي ددعلا اذهو
 ةيتينارجلا ةيلمرلا قطانملا ىف ةيحاتنالا اهتردقم فعضو ةبرتلا رقف نم

 اهتعارزب اوموقينأ نوناقلاىضتقمب نومزلم مهناف « نييقبرفالل ةصصخملا
 ثيحو. «© ةينغ ةبرتلا ثيح ؛ ابروأ ىف ةمدختسلا كلتك « ةفيثك ةعارز
 مالت كرت ىلع اوربجأ اضبأ كلذبو .. نوفقثمو نوبردم نوحالفلا

 هذه ىف ةمءالم مظنلا رثكأ هنا ةبرجتلا تتبثا ىذلا © ةعساولا ةعارزلا
 نوناقلا اذه ةموكحلا تردصتسا دقو . دودحملا بصخلا تاذ قطانملا

 ؟؟ اهردق ةحاسم ةعارز مهيلع بعصلا نم هنأ اودجو نييقيرفالا نال
 <« ناملرلا ىف ديه تباوه فرتعا دقو .. ةئيدر ةبرت تاذ نادف نويلم
 ادهل اقيط ةعاررلا قح ممنمت فوس « طقف ةيقبرفا ةلئاع فلأ 7. نأ
 فصنو انويلم نييقيرفالا نم نيموردملا ددع حبصب كلذبو . نوناقلا

 ىف نومورحملا ءالّوه لمعي نإ ةموكحلا لمانو ريدق#ت لقا ىلع نويللا
 ناف « نوناقلا قيبطت دعب هلا فورعملا نمو . ةيبروالا عناصملاو عرارملا

 . ددعلا اذه لثم باعيتسال ىفكت تاعانمص كانه تسسيلو .. لمع نع

 ١١60 ةنس ىف ؟ ةيبونجلا ايسيدور ضرا ىف رجع كانه له
 انف



 ائويلم نيثالث نيب نم هنا 2« لوقي ريراقتلا دحأ ىف نامزبان رتسم بتك
 ةئبامو نويلم ريغ عرزت ال ؛ نويبوروالا اهزوحب نادف نويلم فصنو
 ريسسعتل نينطوتسم داجيأ ىه ضيبلا دنع ةلكشلاف .. نادف :فلأ
 دئاليئ رشم بتك 11648 ةنس ريمسبد نم سداسلا ىثو . ىغارالا
 دلاره ايسس دور ةدلد رج أ ندنلب تنمسالا ةكرش ةرادا سلجم سيئر
 ىأ نم رثكآ ناكسلا نم ديزم ىلا جاتحت مويلا ايسيدور نا » 6 لوقي
 نلف 6 ةيفاك ةيانع ناكسلا ةلكشم دالبلا لوت مل اذاو « ٠. رخآ ءىش
 ريبك ضئاف دجوي هناق كلذبو اهتماقأ ىتلا تاعورشملا رامث دصحت

 .. طقف ضيبلا نينطوتسملل ةبسنلاب ةيبونجلا ايسيدور ىف ضرالا نم
 ©« نييقيقحلا ضرالا كالمل « نييلصالا دالبلا باحصال ةيسنللاب اهأ
 هترشن بيتك هنمضت اه مكيلاو . ضئافلا اذه دجوي الف « نييقيرفالل
 ىقي رفالا عرازملل ضارأ ةرادا نوناق ىنعي اذاه » ناولنع تحت ةيوكحلا
 ىتح 9١؟4 ةنس ذلنم ه9 بيتكلا لاق 55 ©« ؟ ةيبودجلا ايسسدورلو

 ةكرعم نع ةرابع ةيبونجلا ايسدور ىف ةينطولا ةعاررلا خيرات ناك < نآلا
 ةدودحم دراوم ىلع نيميقملا ناكسلا ددع ىف ةرمتسملا ةدابزلا نيب ةمئاد
 ميعدتل نيينطولا نوئش ةرادا اهلذبت ىتلا دوهجلا ليبو , ضرأآلا نم
 دوهجلا صقانتو « ةبرتلا لكآت ىلع ىضقت فوس ىتلا لئاسولا كلت
 ىف ميدقلا ماظنلا امئاد نامزالب اناك ناذللا نآرمآلا امهو ؛ ةيناسسنالا

 عرازملل ىطعت « ديدجلا نوناقلا لظ ىفو . « ةديدجلا فورظلا لظ
 طسوتم نيح ىلع 3 نيدادف ةينامثو ةتس نيب حوارتن ةحاسم ىقب رفالا

 ةعبراو ةثالث نيب ام نآلا ةيبروآلا عرازملا ةحابسم حوارتتو .٠ ضييبلل

 . ةعرزم لكل نادف فالك

 روعش رشتلا دقف « ىقيرفا لك هب سحب ىذلا ملظلا اذهل ةجيتنو
 عره دقو .. فيرلا لهأ نم ني.قبرفالا نيب ءاضرلا مدعو طخسلاب
 ( نيظفاحم نويرامعتسالا نوريدملا مهربتعي نيذلا ) نويفيرلا ءالؤه
 حيحصت هنم نيجار ؛ ةيبوئجلا ايسيدورل ىقيرفالا ىنطولا رمتؤملا ىلا
 تلشف دق ةيلوالا اندوهج نكلو 55 ةقيقحلاب ةموكحلا راطخاب عاضوالا

 ايسيدورل ايلعلا ةمكحملا تنلعا دقو . ضرالا نوناق ىلا اندئتسا دقف
 نيينطولا ىضارآ ةرادا نوناقل اًعبط هاطعملا صيخارتلا نأ ؛ ةيبودجلا
 راثآ ةيأ اهيلع بترتت نأ نكمي الو « انوناق ةحيحص ريغو « هاغلم
 بزح « ايلعلا ةمكحملا هتردصأ ىذلا مكحلا اذه فلك دقو ٠ ةينوناق
 هئاضعا نم ةئام نم رثكأ ىلع ضبقف « اريثك ىنطواا ىقيرفالا رمتؤلا
 هدوهج ىف رمثسا رمتؤملا نكلو ٠. ماعلا ماظنلا نوناك ىلا نيدنتسم

 ةموكحلا نابو « ملاظ روكذلا نوناقلا نأبو. « قح ىلع بعشلا نأب انمؤم
 هبويع عجرت ىذلا « نونلاقلا اذهب ىأ ؛ هب لمعلا فقو ىف بغرت ال
 . ىنارالا ديدحت نوناق نم اقثبنم هنوك ىلا ةيسيئرلا

 ةنس رياربف نم سداسلا ىف ءىراوطلا ةلاح ةموكحلا تناعا دقو
 نكميال نييئطولا ىفارأ ةرادا نوئاق نا ةموكحلا تدجو نأ دعب ؛( |[

 ءازاو © ىنطولا رمتإلا بزح لوح نييقيرفالا فافتلا ءازا هذيفنت
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 ةموكحلاثماق امك نوناقلا ديفنت ةمواقل بزحلا اذه اهلذس ىثلا دوهجلا
 . اقلطم اسبح مهتسبحو هئامعز ىلع تضبقو 4 روكذملا بزحلا ماغلاب

 تابارضأ وأ تابارطضا ةئأب معقب مل رمت ملا «بزح 000 مغرلو

 ةموكحلا انتمهتا دقو ٠. ىندملا نايصعلا ره اظم نم رهظم ىأ وأ

 ىفو « لامعلا تاداحتا ىف : ةايحلا قفارم 0 ىف لوخدلا ديرن اننأب
 .. خلا .. نييقيرفالل ىراثتسالا سلجملا ىفو ©« لزاعلا سلاجم
 ( ىكسنليو هسارب ىذلا ) © دحتملا ىلارديفلا برحلا ةيوضع ناكو
 ٠ ةنيدملا نسلجمو لامعلا تاداحتا ةيوضع نم ىبروألا عئنمت

 . ةيبونجلا ايسيدور ىف رطيسملا مكاحلا ىه ةيرصنعلا ةقرفتلاو
 صوت ىتلا ةيعانصلا نيناوقلا ىف بيرغلا فقوملا ىلا الثم رظتنملاو
 ةئس رداصلا ةيعانصلا تاحلاصملا نوناقل اقبطف © ةبرصنع ريغ اهنأب

 نكس «© 19556. ةنس رياني نم ارابتعا هذيفنت ادبي نأ ىلع « 1310
 نكلو ةاواسملا مدق ىلع سانئجالا' فلتخم مضت ةيلامع تاداحتا نيوكت

 نييئروالا نيبودنملا تاوصأو 2 نييبروالا لامعلا دبا ىق تاداحتالا ةماعز

 نيالا 4 نييقيرفالا نيبودنملا تاوصأ فاعضأ ةئالث ىواست رمتؤمللا ىف

 حبصت نأ نوشخن مهنال كلذو .,. 2 تاداحتالا ءاضعأ ةيبلغا نولثمب

 نويشرفالا ىلوت اذا © ةيضام ةيسايس ةحلسأ ةيقبرفالا تاداحتإلا

 مل نوناقلا اذه ىلع ةقفاوملا لبقو . مهل ةصلاخ تكرت اآذاو « اهتماعز

 تابارضا تناك امك : ةيقيرفالا لمعلا تاداحتاب فرتعت ةموكحلا نكت
 تاداحتا تماق دقف كلذ مفربو .. ةينوناق ريغ نييقيرفالا لامعلا
 , ةصلاخ ةيقيرفأ

 تاءارجالا لظ ىف نيهملا مه زكرم لوشق نييقن رفالا ماغرالو
 «© نييقيرفالا لامعلا ءامعز ىلع ضبعت نأ ةموكحلا تأر دقق ةديدجلا
 نييقبرفالا ءامعزلا راغص ماغرأ نكمب ىتح ىنطولا رمت دوا بزح ءامعزو

 هضراعي نآك ىذلا ةيعانصلا تاحلاصملا نوناق 5 لع ةقفاوملا ىلع
 ايرهسش ارجأ لبقي نأ ىقيرفالل نكمي فيك «© لءاستن اننا ٠ مه وامعز

 ىف وضعلا ىبروالا هليمز رجأ علب نيح ىلع «© ائلش !١مُلرك. هردق
 ؟ رهشلا ىف الش ؟م.ءر.٠ ايسفن ةنهلا ف لمعب ىذلاو « هسفن داحتالا
 ةلادعلاب ساسحالا هدقفي ىذلا ردخملا ىه ةددعتمللا ةيرصنعلا له
 لك ىع انضوعت نأ ةددعتملا ةيرصتعلا هذهل نكمي لهو ؟ ةاواسملاو
 ةملك .. ةيرحسلا ةملكلا ىتحو ؟ انعمتجم اهب رخذي ىتلا ءىواسسملا
 ىوادتو انئعمتجم ضارمأ لك ىفشت ر نأ اهل نكمب له 4« « ةكراشملا »
 0 ةريرشلا ةيرصنعلا ةكرفتلا

 حئاول مهيلع هضرغت أمب نوءوئب نييقب رفالا لامعالا لاجو نا
 ب رخكسملا ةيلاثلا تافطتقملا نم حضتي امك « ةيرصنعلا ةقرفتلا نيناوقو

 ء ىرويسلاب ةيدلبل ةيلخادلا نيناوقلا نم

 قطالملا ىدحا ىف لوصحم ىأ عيبب صخش ىآل حمسي ال »
 حلميو 55 عنب رصتت ىلع لصح دق ناك اذا الا « ىلاهالا ةماقال ةصصخلا

 ىف الا حيرصتلا ىرس الو .. ماعلا فرشملا ةبغرل اقبط حيرصتلا اذه
 0« . طق هرودص مول
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 ةفيظو وأ لمع وأ ةراجن ةيآأ ةسراممب صخش ىال حمس الو »

 «ىلاهالا ةماقال ةصصخملا قطانملا ىدحا ىف عئاضب ةيآ جاتنا وأ عيب وأ

 6 . ريدملا نم كلذب صيخرت ىلع لوصحلا دعب الآ

 هلمع وأ هتراجت هسفئي ريدي نأ لمع بحاص لك ىلع بجي »

 ملامكلذو . اودجو نأ ةيندعاسم لامعأ ىلع فرش نأو © هتفيظو وا

 هبايغ ةدم ديرت الآ ىلع « بايغلاب لمعلا بحاصل ماعلا فرشلا صخري

 4 رخآ صخش هناكم لمعلا ريدي ةدملا هذه لالخو ٠ اموي 4, نع

 6: ريدلا نما ياك ميرعت ران

 ةيلام حلاصم هل نوكت نأ كيرش وأ لمع بحاص ىال حمسي ال »
 « ىلاهالل ةصصخم ةقطنم ىف رادب لمع ىأ ىف ةرشابم ريغ وأ ةرئابم

 وأ مدبلا نم هنكميل رخآل الام مدقي صخش ىأ ىلع بحجب »

 كلذب سلجملا رطخس نأ 6 ةفيظو وأ لمع وأ ةنهم ىأ ىف رارمتسالا

 الصا هل تسيل صخش لك اضيأ كلذ لعفيب نأ بحجب امك .. امدقم
 ىف دادي عورشم ىأ ىف ةحلصم ةبآأ كلذ دعب هل حبصت مث « ةلهم ةبأ
 6« , ةيراجت ةقطنم ةبآ

 ىف رارمتسالا ىف لمع بحاص ىأ قح ءاغلا ىف قحلا سلجملل »

 ) يحل ةصصخلا 0 ىدحاب ةيراجن ةقطنم ةئأب هلمم

 14 ندملا كك 0 ةرادالا 06 سيئر وه ل 6 فيرلاب

 هذه ( . ىقيرفأ اهب ميقب ال دق ىتلا ةئيدملا ىدلب سلجم وه سلجلاو

 ندم ىف نويقيرفالا اهلظ ىف لمعب ىتلا ةقومملا نيناوقلاو حئاوللا ىه
 . نييبروألا لامعألا لاجر ىلع ىرست ال ىهو © ةيبونجلا 0

 وهنكلو؛ ةيقيرفا بولجب رورملا صيخارن نع نوريثكلا بتك دقو

 ةيبونحلا ايسيدور ىف مثآلا صيخارتلا ماظن نع دعب رثكلا اوفرعي مل

 آوغلب نيذلا ةيبصلا لك نولمش ءالؤهو . نيثلابلا روكللا لكف

 ةقيثو ناكم لك ىف اولمحب نأ بجي  مهرمع نم ةرشع ةسداسلا
 نيب نم صخشلا ناك نأ ثدح اذاو « ليجستلا ةداهش » ىبست

 ا يلا قيقحت ةركذت لمحت ىتلا ةظوظحملا ةلقلا

 لك ىف ةركذتلا هذه لمحي نأ بجيف 4 حيراصتلا نم ديدعلا لمح

 ةركذت وأ ( ليجستلا ةداهش » صخشلا لرب مل اذاو , تقو

 ضرمتي هناق © سيلوبلا لاجر هنم اهيلطب نيح ةيصخشلا قيقحت

 لمحبي نأ ىقيرفالا ىلع بجي ةئيدم لك ىفو ةمارغلا وأ سيحلا ةبوقعل

 بجيف « لمعي ناك اذا امآ لمعي نكي مل اذا لمع نع ثحبلاب اصيخرت

 ناك اذاو . ةئيدملاب رورملا حيرصتو «© لمعلا دقع امئاد هعم لمحي نأ
 ةداهسش هعم لمحب نأ بجيف « ةيقيرفالا ندملا ىدحا ناكس نم
 ءرج وأ © ةليعم ةفرغ وأ (© نيعم لزنم ىف ةماقالا قح هحئمت ةماقا
 دعب ةيبروأ ةقطنم ةيأ ىف دجوي نأ نكمي الو. ١ ةليعم ةفرغ نم

 نال ؛ اصاخ ايليل احيرصت لمحي ناك !ذأ الا ؛ ءاسم ةعساتلا ةعاسلا
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 نم هيلع لوصحلا نكمي ىليللا حيزصتلاو .. هيلع ضبقلل هضرعب كنذ

 ءا هدنع لمعت ىدذلا ىنروالا

 ةفلتخم ةيقيرفا قطانمب نوميقملا نويقيرفالاو . اهلوخدي حب رصت ىلع

 ءاسؤرلا ىلع بحي ىروبسلاس ةيدلبل ةيلخادلا حئاولل اقبطو . طقف

 قطانلا لوخدل ةمزاللا صيخارتلا ىلع اضيا اولصحي نأ نييقيرفالا

 ٠ ةيمسرلا مهسبالم نيدترم اوناك اذا الا © ةيقيرفالا

 ةمهتب ؛ نوجسلا ىلأ نييقيرفالا نم فالآ لسرب ماع لك ىو

 ةنسلا سار دايعآ نم ديع لك قو . رورم نيناوق وأ حئاول قرخ

 مهلاقتعال نيلطاعلا نع شتفيو ةيقيرفالا ءايحالا سيلوبلا قرط

 . ةلالجلا ةبحاص ىلع افويض ةنسلا سار ديع اوضقيل مهلاسراو

 ديقت اهنال .. نييقيرفالا لكل ةمئاد ةيارز ردصم ىه رورملا حبراصتو

 فى مهتيرحو « عامتجالا ىف مهتيرحو 4 لاقتنالاو كرحتلا ىف مهتب رح

 ةليكجسولا ىه حبراصتلا هذهو .. نوءاشب امثيح ليعلا نع ثحبلا

 اهب ضرفت امك « ىرخأ ةيفسعت نيناوق ةموكحلا اهب ضرفن ىلا
 . ةيرصنملا ةقرفتلا ىف اهتسايس

 هجوينأ ىقيرفا ىال ةيسنلاب ةديازتملا ةبوعضلا نم مبصأ دقاو

 رداصلا ىلاهالا نوكئش نوناقف .. ةيبونحلا ايسسدور ةموكح ىلا دقنلا

 : نأ ىلع صني / ١185 ةئس

 امهم لمع ىأب موقي وأ حيرصتب ىلدي ىلاهالا نم صخسش لك »
 وأ © ةرمعتسملا ةموكح ىف فظوم ىأ ةطلس فاعضا ىلا ىدؤب « ناك

 اذه ضررعب وأ 2 هسأرب ميعز وأ سيئر ىأ ةطلس وأ داحتالا ةموكح

 راقتحالل ءامعزلا وا ءاسؤرلا دحا وا ةيموكحلا حلاصملا ىدحا وأ فظوملا

 ةمارفب هيلع مكحلل ضرعتيو « ةناهالا هيحوت ةمهتب امهتم ربتعي
 ةثالث ىلع ديرت ال ةدم نحسلا وأ اهينح نيسمخ ىلع ديزت ال

 « . رهشأ

 دقني نأ ىقنرفأ ىأ ىلع ليحتسلا نم حيبصأ نوناقلا اذه دعبو

 ىشرفالا راص دقل لب . ةموكحلا ىفظوم ءارك ليدعت بلطي وأ حرتش وأ

 ناسجل نم ةنجل ةبأ مامأ تاحاضيا ةيأب ىلدب نيح هسفنب رطاخي
 تانايبب ىقبرفالا اذه ىلدأ اذا الا نجحد-سلل ضّرعتب دق هنال قيقحتلا

 . راقتحالا وأ ريهشتلل ةموكحلا ضرعت ال

 ةيأ دقع لزاعملاب نيميقملا نييقيرفالا ىلع رظحي هسفن نوناقلاو
 نم حيرصت نود ؛« اصخش رشع ىنثا نع مهددع داز اذا تاعامتحا:

 ةيديلقتلا ةيقيرفالا تالفحلا تاعامتجالا هذه ىف لخدتو .. رومأملا

 8 متالاو جاورلا تالفحو 2 ةريبلا عاستحالا

 ىلاهألا نيب لصفت ىتلا ةقيحسلا ةوهلا نوف رعب نذلا ءالؤهو

 ىقبرفالا ىلع عقاولا نبغلا ىدم ريدقت نوعيطتس « رومألاو نييقب رفالا

 تاعامتجالاعنم وه نوناقلا اذه نم ةموكحلا فدهو . نوناقلا اذه نم.
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 ترشتناىذلا « ىقيرفالا ىنطولا رمتؤلا بزح اهدقعي ىتلا ةيسايسلا
 .٠ ميشهلا ىف راالاك نييقبرفالا لغعسو هعورف

 نع نولفاغ مهنكلو .. ةروثلا ىلع كشوب ناكرب قوف قلقب نوسلجب

 مهو . مهراوجب © فقيس برغلا نأ ىلا نونئمطمو ؛ مهتسايس جئاتن

 نمو ؟ هل مهتقادصو مهتبارق ىسني نأ برغأل نكمب له : نولءاسسستيإ

 باج راتخيس برغلا ناك !ذا امع نويقب رقالا لءاسستي رخآ بناج

 ؛ ءاملا نم نخئا مدلا نأ ررقيس مأ مهتيسضق رصانيف ةيرحلاو ةلادعلا

 رثكا ةقادص ةراسخ برغلا لضفيس له ؟ نينطوتسملا هءابرقأ دئ يف
 نيبالم ةسمخل ةصاخلا حلاصملا ىمحيا © ىقيرفا نويلم ىتئام نم

 "13 ةيقوفأ ىف ضب
 تقفاو نيح « ءاملا نم نحنا مدلا نأ العف ايناطيرب تررف دقلو

 ىباسختتنالا نوناقلا ىلعو ؛ !9١مال ةئس روتسدلا ليدعت نوناق لع

 ىذلا ةيقرفالا نوئشلا سلجم تلهاجت نيح 2« ١6| ةنم ىلاردفلا

 ىلا اهزايحتا رهظ امك . نييش رفالا حلاصمب رضت نيناوقلا هذه نأ نلعأ

 مهمظعم ءاضعأ نم نوتكنوم ةنحل تنيع نيح «© نينطوتسملا بئناج

 ضرغب كلذو ؛ هتموكحو ىكسنليو ىور ريس ءارآل مهدينأتب نوف ورعم

 رظن ىو . دنالاساينو ايسسدور داحتا ىف رظتنلا مدقتلا ىدم ةفرعم

 يش رف الا نويلملا فصنو نيبالملا ةعيس نأ © ناكم لك ىف نييقب رفالا عيمج

 ؛ داحتالا اذه رارمتسا اعيمح نوض راعب نيذلا ©« داحتالا ناكس نم

 ةيرصنعلاةق رفتلاةسايس 34 دئالاساينو ةيلامشلا ايسيدور ف رثليسس هنألا

 ةعسس ءالؤه ؛ ةيبونحلا ايسميدور ىف « ةكراشملا » مسأ تحن ةقيطملا

 . -ةطلسلا مامزب مويلا نوكسمب ضيبأ نطوتسم فلأ ةئامثالث نم لقأ'

 كلذ اوماطتسا ؟ ةطلسلا ىلع اورطيسس نأ ضيبلا عاطتسا فيكو

 ميلعتلا ىف نييقيرفالا دض اهحالس اورهشأ ىتلا ةيرصنعلا ةقرفتلاب

 ىلع ةكرسحلاو ىأرلا ةيرح راكئابو « ةيباختنالا نيناوقلاو فظوتلاو

 حجراخنم ةصاخ « ةقرعملا ىلا ةشطعتم نييقيرفالا لوقع نأ . نييقبرفالا

 ةسيلطلا لسرتا ةلئاط غلابم ةموكحلا قفل نيح ىلع .. داحتالا

 ثعبت ال اهئاف ؛ ةدحتملا ةكلمملاو ةيقيرفأ بونج تاعماج ىلا نييبروالا

 نأ ىشخي هنال ؟ اذامل .. هميلعت لمكيل ارتلحنا ىلا ىعبرفأ بلاط ىثب

 ٠ نويقيرفالا هملعي الأ بجيام ملعب

 رصانعلا نم داحتالا ىف ةيندملا ةمدخلا نوكت نأ ضورفملا نمو

 ةلماعملا ف 3 ءادوسو ءاضيب 55 اعيمح سانحالا ىواستت' 557 ىأ ةددعتلا

 تاضرملأ نيب املظ اريخأ سس اهنكلو بترملاو ةحردلا ثيح نم

 نم ىناثلا عرفلا ىف نهسفنآ ندحو ىتاللا © تالجنسلا تايقب رفالا

 نعضو تاواضيبللا :نهناليمز نأ نيح ىلع « ةمدخلاب فئاظولا كلس

 ,. ةحاتملا صرغلاو نسحالا رجالا ايازمب تاعتمتم لوالا عرفلا ىف

 نسهتاليمز بئرم نع تايقيرفالا بترم لقب ىناثلا عرفلا ىف ىتحو

 ” تيسلا افا ايدشترفل تالهلا نلمحب ىتئاللا تانولملاو تايدنهلا»

 هذ



 ا ءاضيبلا ةدايسلاب داقتعالاو : ةرشبلا نول وه ببسلا

 1 مه ددع ن كلك مهنال 2 لوألا عرفلا ف نييقب رفالا ءايالا اوعضو 8
 ص 5| ةثالث زواجتي ال نييقيرفالا نم ىبطلا هميلعت لمكب نم

 3 ماع لك

 اوبذجيل « ملاعلا مامااهب نوهومي ىتلا «ةكراشملا » نم ةلثمأ هذه

 دسو . اسراك دس ءانب اوعيطتس ىتح «© ضورقلاو تارامثتسالا

 ةضبق ةبوقتل ةديدج ةلييبسو هنكلو عئار لمع هتاذ دح ىف ابيراك
 ىذلات قولا 32 نييقيرفألا داهطضا ىلع ايدام مهتدعاسمو 6 نيتطوتسلا

 ةءافكلا ىوذ ريغ نم ضيبلا لامعلا ىلا ةيلايخ اروجأ هيف نوعفئدي

 حالطصا قهو .. ( ضيبالا لجرلا ةشيعم ىوتسم 2 ىلع اوظفاحيل

 .باسحلل اوضرعتي نأ نود « دالبلا لهأ قوقح عالتبال ضيبلا هركتبا

 8 ءامضضيسلا ةدايسلاو ةسايرلا ةعلق ىه ةيلاعلا روجالا نا

 ةيبونجلا ايسيدورل ىقيرفالا ىنطولا رمتؤلا بزح ممص دقو
 ناسنالا قوقح مارتحا ىلع مئاق عمتجم ءانبو ةلاحلا هذه رييغت ىلع
 لجر» ساسا ىلع ةيطارقومبد ةماقآ ديرن اننا .. هتماركو ةيساسالا
 هقحلا ةيطارق وميدلا نأ ملعت نحنو .. « دحاو تلنروضصت'ا ٠. دحاو

 رمت ٌوا|عافد ببسببو .٠ ةزاتمم ةلضفم ةيلقأ دوجو ىف رمتست نأ نكمي ال
 امك ©« نوناقلا ىلع اجراخ ةموكحلا هتربتعا ©« رشبلا نيب ةاواسملا نع

 . ةيباهرأ ةمظلنم ناك ول
 ةيداحتالا نيناوقلا كلذكو ةيباختنالا ةيبونجلا ايسدور نهناوقو

 نيناوق اهلك ©« باختنالاب ةقلعتملا ةيلامشثلا ايسيدور نيناوقو ةيباختنالا
 موقي ىباختنا ماظنو ٠ راقعلاو لاملا كالتما ساسأ ىلع ةمئاق ©« ةيروص
 مكحلل ايطارقوميد اماظن رمثي نأ نكميال « ىرخأ طورش ىلعو ؛« لاملا ىلع

 مكح لوبق ساسأ ىلع موقت نأ بجي ةيقيرفأ ىف ةيطارق وميدلاو
 تيوصت .. دحاو لجر » ادبم ىلعو .. ناكم لك ىف ىه امك ةيبلغالا
 ةيبونجلا ايسيدور ىف ةيلاحلا باختنالا نيناوق لظ ىفو « . دحاو
 ابوس الخد كلمي ناك اذا الا « هتوصب ىلدب نأ صخشلا عيطتسي ال

 نوكي نأو 2 نلش 2٠٠ ابتةميق ةتباث اكالمأ لأ 2 نلش افلا هردق

 ى جردتت ةيسارد تالهؤم لمحب نأ وأ ؛ ةبزيلجنالا مهف ىلع ارداق

 علي ىذلا لجرلا نأ ىتح « ضافخنالا ىف هلخذو هتورن جردتب عافترالا
 . ةيوناثلا ةداهشلا لقالايلع لمحي نأ بجي نلش فلا ىونسلا هلخد

 مهل اهتددح ىت أ روحالا نال « عبطلاب اذه ”نوض راعب نييقبرفالا نكلو

 نم لعجت' ثيحب 4 ضافختنالا ةديدش صضيبلا ةعانصلا لاجرو ةموكحلا

 لوخد مهل نيذلا ءالؤهو ٠ ةبولطملا طورشلا اوزوحب نأ مهيلع ليحتسملا

 طورشلاب مهلافو مدعل © مهتاوصاب مالدالا نم اضبا اونكمتي نأ ةيفاك
 اآوكرتشد لا ةييرحسبلا اينسدور ف ضيعلا نكل لهسسلا نمو . ةفيلختلا
 ميلعتلانأف كلذ ىلع الضفو 5 طقف طقف مهروجأ ىلع ادامتعأ تاباختنالا 2

 ةيزاثلا ةئنسلا ةباهن ىتح ىمازلاو ىئاجسم ضيبلا لافطالل ةسستلاب

 لمكي نأ لهسلا نم حبصأ دقف 6 ىلاجم ميلعتلا نالو ... ةيوناثلا
 « ايئلاجم سيلف ىقيرفألل ميلعتلا امأ . ىلاعلا هميلعت ىيروالا لفطلا
 دعب ةسردملا نوكرتب نييقيرفالا لافطالا مظعمو .. ايمازلا سيلو
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 ابآ نال وأ , كلذ دعب ءىُش دجوي ال هلال اما , ةسماخلا ةنسلا
 نع طشقف ةئاملا ىف دحأو ٠. ةيسردملا كتاف ورصملا عفد نوميطتسال

 ةظوظحمةلقو « ىثادتبالا مهميلعت نولمك. نيذلا مه « نييقيرفالا ةبلطلا
 نوحمطي نيريثك نأ كشالو . ةيوناثلا ةسردملا ىلأ بهذت ىتلا ىه طقف
 هذه نال ؛ نوعيطتسي ال مهنكلو ( ةيلاعااو ةيوناثلا سرادملا لوخد ىلا
 ىذلا ىباختنالا ماظنلا اذه لشمو ٠ اريثك هفلكتو ادج ةليلق نسرادملا

 ةديدج ةليسو. ىوس سيل « ةيلاملاو ةيفاقثلا طورشلا ساسأ ىلع موقب
 . نييقيرفالا دض ةيرصنعلا ةقرفتلا ةسايس قيبطتل

 داسحتاو ةيبونجلا ايسيدورب ةقطملا ةيباختنالا نيناوقلا ىفو
 سيلف .. ةيرصنعلا ةقرفتلا ىلع ةباتك صنب مل دنالاساينو ايسيدور
 ٠.١ مهدحو نييبروالاب وأ 04 مهدحو نييش رفالاب ةصاخ طورش الغم اهيف

 نورت © دالبلل ةيميلعتلاو ةيداصتقالا مظنلا نوف رعب نيذلا ءالؤه نكلو

 نييقبرفالا داعبا ىلا فدهت « نيناوقلا هذه اهيلع صنت ىتلا طورشلا نأ

 ةيبونجلا ايسيدور ىف ىباختنالا نوناقلا نا لب .. نيبخانلا فوشك نم
 ىلع لمعي ذا «© ىلاردفلا نوناقلا نم رثكأ دنصلا اذه ىف اديعب بهذ
 كلذو « نيبخانلا فوشك ىف مهديق اوبلطي نأ نم نييقيرفالا ةفاخأ
 وشتفمو سيلوبلا لاجر مه , ديقلاب لنيصتخملا نيفظوملا نأ ىلع صني نأب

 حيراصتزاربابنييقيرفالا نوبلاطي نيذلا صاخشالا مهو. ؛ ةيبروالا زكارملا
 نوذفني نبذلا اريخآ مهو حيراصتلا هله نوردصي نيذلا مهو ء رورملا
 باهذلا ىقيرفالا ىثخي نأ ىعيبطلا نمو .. مهدض ةيرصنملا ةقرفتلا
 تارامتسالا ءلا سيلوبلا زكارم ىلا وأ ىلاهالا نوئش ةرادا ىلا
 وأ دحاو هعم نوكي الأ فاخيو سيلوبلا بهري هنأ كلذ , ةبولطملا

 نمو ٠ ناكم لكىف هعم اهلمح هيلع بجي ىتلا ةديدعلا حيراصتلا نم نانثا

 ىف مسهئامسأ ديقب ةداع نومتهي ال دالبلا فلتخم ىف سانلا نأ فورعملا

 ؟ مامتهالا مدع ىلا فوخلا فعضأ ول كلاب امف ؛ نيبخانلا فوشك

 ىنطولا رمتؤلا بزح لذب دقف (« تاقوعملا هله نم مغرلا ىلعو

 اسمك .. مهئامسأ ليجست ىلع نييقيرفالا ثحل هدهج لك ىقيرفالا
 ءامسأ ليجست لهسي عورشمب ةيبونجلا ايسيدور ةموكح ىلا انمدقت

 ٠ انباطخ ىلع درلاب نعت مل اهنكلو , نييقيرفالا
 ىلا ةبلطلا لاسرا ىلا فدهت ةيفاقث ةئيه رمتألا اثنا دقو

 ةدوعلا مث © بيردتلاو تاراهملا نم نكمم ردق ربكأ باستكال ؛ يراخلا

 ةموسكحلا ىغلت نا لبقو ٠ مهدالب ىف روطتلا ةلجع عفد ىف مهرودب مايقلل
 مهتابلطب اومدقت دق نييقرفالا ةبلطلا نم ,تاثم عضب ناك رمتؤما
 ءاغلا نكلو .. اناغ اهب تعربت ىتلا ةيساردلا حنملا ضعب نم ةدافتسالل
 . مهلامآ ىلع ىضق رمتؤملا

 نكمي الف © نيعم هاجتا ىف كرحتت تادبام اذا ناسنالا ةمه نكلاو

 ٠ ةيفاقثلا ةئيهلا هذه ديدج نم ديعن نا نه ىلمأ لكو لوحتت ن#
 ميلعتلا| صرف ريفوت ىف اندعاستل ةدحتملا تايالولا ىلا بلطب انمدقت دقو

 كلذكو .. ةيقيرفأ طسو نم تايقيرفالا تاباشلاو بابشلا نم ددعل
 . ةعجشم تاباجالا تناكو . ةدحتلا' ةكلمملا ىلا ةلثامم تابللعب انمدقت
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 .تايعهششتسسملاو تاعماجلاب نييفيرفالا تابلط لبغت نأ دعب ىرتسو

 رفسلا مهعلمت فوس ةيبونجلا ايسيدور ةموكح تناك لذا ام : ةيبنجالا

 . "نويقيرفا مهلا ببسب « دالبلل هثوورغ مغرب « ماعلا اذه ىقلتا

 : حيرت سمأ وأ أدهأ نل ىنناف ٠ نيلقتعم نآلا ا ناك اذاو

 اللطو . ىطسولا ةيشرفا ىف لاود>الا ةقاقحب هلك ملاعلا ريخآ فوس

 مهل ويذ وأ نييبروالا حاورأ أدهت نلف : ا 1 لأ ءالؤه لظ

 ايلسسدور ف ةقحلا ةطارق وويدلا قبطت نأ هيلو 5 نييقيرفالا نم

 مكسحللا ماظنو ةادالا ملاظم ىلعو ناسسنأ ىآ بلق ادمي نال 6 ةيبونجلا

 يقاتنوب 3 نينوجسملاو نييفنلاو نيلقتعملا نم تانملا مالا ىلعو ؛ 4 ىلاحلا

 ىوق عمجتت فوسو . انتيلطو مئاعد موقع قون :  عهلافطاو مهبراقأ

 تلاز آم ىتلا ءارجالا كلت ةيلودسمب ضينتل ماوعالا رورمب ةيقيرفأ
 ةيقيرفأ ىف انحافكو ٠ ىشيبالا ىناطيتسالا رامعتسالا ريف تحن حزرت
 فرثو « ةيردلا لحأ نم ةيهرفالا ةدحولا ةكرح مهلتس ةيبونحلا

 عيجشتلاب و« ةكرحلاهذه عم انئماضتب عادعس نحتو . ةيقرفألا ةيموقلا

 !اظماوذه ذبحت ال ىتلا « ةيقيرفالا ريغ لودلا كلت نم هب ىفحن ىذلا

 خرراتلا انملع دقو . ةيشرفآ ىف مه ٌواق دصأو مهؤابرقأ اهبكترد يتلا

 ةمدهتتنأ نيب روتاتكدلا فويس عطتست مل ةيرحلا ىلا ناسسنالا علطت ن

 تاوطخلا ضعب نورقهقتي دق ةيردلا نع نيثحابلا نأ خيراتلا ا

 . مهراصتنا اونلعل ةباهنلا ىق ةنولمكي مهنكلو ) قيرطلا لوط ىلع
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 دامتالا تالكشمس

 )١( ةونئايفراج ٠ س ٠ اد ملقب

 ىذتممب كاالاسايتو ايسيدور داحبا ماق . 1867 ةئس ريمتبس ىف

 ىتلاميلاقالاو ةروعتسملا مضي داحبا مايق نأ ثيح » هيف ءاج ىكلم رما

 ةموكحب عتمشو ةلالجلا ةبحاص ةدايسل عضخي : اهنع مالكلا قبس
 لكل ءاخرلاو مدقتلاو نمالا ققحبي فوس ٠ هروتسدل اقط هلوثمسم

 ناكسنيب نواعنلاو ةكراسملا ماظن ميعدت ىلع دعاسي فوسو « ناكسلا
 هتاكسابغري امددع ب داحتالا نكمي فوس هنأ امك : اعيمح قطانملا هذه
 ةيوضعلا ىلع لسحب ىتح ةّقث ىف مامالا ىلا ريسلا نم كلذ ىف
 ةرمعتسملا هذه ملفتنت نأ ائرما دقف كلذل : ثاوئموكلا ةطبارل ةلماكا

 . « داحتا ىف ملاقالا كلتو

 ايسيدورو دئالاساين ناتيمحلاو ةيبونجلا ايسيدور ةرمعتسمو
 ةكلمملا نم لك ةحامسم عومجم اهتحاسم ىف اعيمح لداعت ةيلامشلا

 عبرو نييالم ةعبس اهلاكس ددع غلبب امك . اعم اسنرفو ايناملاو ةدحتلا

 ىف مهعابرا ةئالث ىششيعب ىيروأ فلآ ؟اله ىلاوح مهنم ©« ةمسن نويلم

 دحاو ضيبأ لجر دجوي هنأ نم مقرلا ىلعو © ةيبونجلا ايسيدور
 . ضيبلا ناكلا ةيبهأ ىدم ريدقت نكمي الف © دوسأ ؟1 لباقم

 ةيرادالا ةردقملا نعو تاراهملا نعو ةمصاعلا نع نولوتسلا مص ضيبلاف

 ىف ىرجي ىذلا عساولا ىداصتقالا مدقتلا اذه فلخ نمكت ىتلا
 5 ىطس ولا ةيقبرفأ

 دجوتو .. داحتالاب ةيسابسلا ةايحلا لك ىلع نورطيسي مهو
 اهيف امب « انتالكشم عيمج لح نا صالخاب دقتعت تلازام ةيبلغأ مهنيب

 نيح ىلع « نيتم داصتقا ةماقا ىف نمكب ؛« ةيناسنالا تاقالعلا ,تالكشم

 ةكراشملا صخالا ىلع معدي فوس داحتإلا نأ روتسدلا ةمدقم لوقت

 عءارزو سيئر لوأ ؛ نوفلام درول نأ دجن © ناكسلا نيب نواعتلاو
 ضرغلا نأب : 9١م8 ةنس حرص امدنع ةيعقاو رثكا ناك « داحتالل

 ىف .ضيبلا نينطوةسملا نم دحاو لاوقأ انه درون ىرخأ ةره )0١(

 ايسيدور ىف ةسايسلاو نيدلا لاجر نم دحاو انه وهو ,. ةيقيرفأ
 ايهتحت حزري ىتلا ةئيسلا لاحلا ىلع لدت هلاوقأو . ةيبوثجلا
 نم ءزجب هفارتعا دوعب امبرو , ةيقيرفا طسو داحتا ىف نويقبرفإلا
 ءارزولا نسيئر ىسكتليول ضراعملا بزحلا ىلا ىمتنب هنأ ىلا ةسقيقحلا
 ١ ( مجرتملا ) داحتالل ىلاحلا
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 -- ءيىكدابم قيبطت سيلو © تحب ىداصتقا داحتالا نم لوالا

 مدقتلا قيقحتق ماق ىدلاو « داحتالا اذه لجا نم ريصلاب لحتنلف »
 . « اضرف اتيلع تضرف روتسد ةمدقم لجأ نم سيلو « ىداصتقالا

 نيلداعاونوكي نأ ىف ضيبلا مظعم بغري نيح ىلع هنأ ىه ةقيقحلاو
 ءالقهف 0 كتالذك اوسيل نييشرفالا نأ نودقتعي مهناف .. نيفصنمو

 20 0 ىف لقالا ىلع ؛ نورخأتم مه رظن ىف ( نويشرفألا ىأ ١)
 , ادوسو اضيب ( عيمجلا ةحلصم لمجب امم ؛ ةرضاحلا فورظلا ىفو
 ثداوح تتبث) دقو . ةسايسلا ديلاقمب نيكسمم نويبروالا لغب نأ ىف
 ء ةيسايسسلا نوئشلا ىلع ضيبلا ةرطيس ىلع ءاقبالل هنأ 1565 ةنس
 0 © ترفلا تابرح دييقتو « شيجلاو سيلوبلا ةيوقت نم دبال
 وجو مدع نم مغرلابو . نويسايس نونوجمسم اهيدل ىتلا لودلاب
 دنالاسايلىف اولتق يذلا مه نييقب رفالا ناف ؛ نوناقلا مامآ 00 0

 مظعم لازامو . ةمكاحم نود اونجسو مهقوقح تديق نيذلأ مهو
 (ةيسايس ةدحس وك داحتالا ددهت ىتلا ءاطخالا هذه نوذبحي ال نييبروالا
 0 نينطاومك انددهت وأ

 ةسايسلانأ ىطسولا ةيقيرفا داحتاب ضيبلا نيتطوتسلا ىاد ىفو
 بجي ىتلاىه © 19804 ةياين ىتح وجنوكلا ىف نويكيجلبلا اهعبتي ناك ىتلا
 مدع عم 0 عييصم ىلا ةيداصتقالا ص رفلا لم اهيف امب ؛ داحتالاب اهقيبطت 2

 دق نييقم رفالا نم ةلق نال « اقلطم اصعنم سيل هنكلو ٠٠١ كلذب نييشرفالل حاملا مدع ىنعن امئاق ةيسايسلا رومالا ىف كارتشالاب حامسلا مدع لوقن نيحو .. هيسايسلا رومالا ىف كارتشالاب حاملا
 .نييروالا ف وقحل امامت ةلداعم تيوصت قوقح ىلع لوصحلا تعاطتسا
 ةيبونحلا ايسدورب ايلعلا ةمكحملا ةاضق دحأ ربع بدرق دهع ذلنمو
 دحا ىف تعقو ىتلا فنعلا ثداوح بقع ةيلك مهتسايسم رييغت ىلا اورطضا دق نييكيجلبلا نأ نم مغرلا ىلعو « تيوصتلا ىلا سيلو زبخلا ىلا نوجاتحي, نييقيرفالا نا » ؛ لاق نيسح نييبروألا نم ريثك رعاشم نع
 انإ ولحي ىتك١ ءايشالاب نامبالا ىف رمتسيس مآ ؛ اعستم لازام تقولأو يالا نم « ىجنركلا ىف نييكيجلبلل تثدح امك ام امو ثدحت نأ دبال يلا ةقيقحلا هجاوتس له وه ىطسولا ةيقيرفأ ىف ضيبلا ةئسلا ىلع نالا يودي ىلا لاؤسلاو . ةسايسسلا لوح تقولا كلذ ذئم تاشقانلا ترمتساو )ش»ظ تيوصتلا قح » مهل اومدقف ( ربخلا نم رثكا مهل هومدقب نا مهيلع هيمجبام نوملعب اوناك « نييقيرفالا بناج نم فدملا لامعاب نويكيجلبلا هجوو امدنعو . داحتالاب نييبروألا رلظن ةهجو ىلع ايفاك اريثأت رثؤي مك كلذ ناف © 1404 ةنس ريانب ىف عوبسالا ةياهن مابا
 1 اهب نمؤن نأ

 نوسيلم نم رثكأ نييبروالا عم نولمعي نيذلا نييقيرفآلا ددع عليو والو نويلم فلآ نم رثكأب ردقي مويلا ىموقلا جاتنألا نكلو .. ىطسولا ةيقيرفا ىف ةةقويرعم دوقنلا نكت مل اتضم امام نيعبس لنمف ٠٠ نآلا ىتح ثدح ىذلا ميظعلا مدقتلا ىدم ريدقت دحا عييطتسس الو ,. ىدلأ ١و ىداصتقا مدقت كانه نوكي نأ ةيمهالا ديدض رمأآل هناو
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 تاسعورشم لضفب عفترم ىشيعم ىوتسم عيمجلل رفاوتيعسو ٠ ىقيرفأ
 هفرعننأ بجبامو . ةيبرهكلا ةقاطلا ديلوتو نداعملا لالغتسال لبقتسملا

 نودبو بنج ىلا ابنج ريسي نا بجي ىداصتقالا مدقتلا نأ وه ؛ امامت
 ضرصتن © كلذ دقتعن نيذلا نحنو . ىسايسلا مدقتلا عم ريخأت ىأ
 زكرن اننأو ىداصتقالا روطتلا ةيمها ردقنال اننأ ةجحب « دقنلل امئاد
 نيئيشلا دحا نا نودقانلا لوقيو . ىسايسلا مدقتلا ىلع انمامتها لك
 لوقت انتكلو .. ا ةسايسلاو داصتقالا ىأ ) رخالا قبسس نأ بتجي
 نيدعتسم نكن ملامو . نيتهجلا ىف نزاوتم مدقت كانه نوكي نأ بجي هنأب
 ثيحب ؛ ةنامأب تارييغتلا هذه مامتالو ؛« ةيسايمسلا ةطلسلا ىف ةكراشملل
 ءاندالبل ماسسسع بحو ةيعيساو ةيدطو قاطن لخاد انبعش ديحرت ىف آدين

 ىريال امئيحو . مئاد ديدهتل اضرعم نوكيس ىداصتقالا !كيقتسم ناف
 بناجالا نيبقارملا ضعب ناف ؛« قئاقحلا هذه انه نوشيعي نمم نوريثكلا
 تايالولاب ةراحتلا ةحلصم اهتردصأ ةرشن ىفف .. حوضوب اهنوري
 دنالاساينو ايسددور داحتا ىف رامثتسالا » اهناونعو 15871 ةنس ةدحتلا
 لوقتف ةيداصتقالا ةلاحلل ةبسنلاب رصانعلا نيب نواعتلا ةيمهأ نيبت
 مل هتاورث تلازامو :. اركب اضرأ لاح لك ىلع لازام داحتالا نا »
 داصتقا نامضل ةيفاك هرداصم نأ قحلاو ٠ افيفخ اسم الا سمن
 ددعلا فاعضأ غعلس ناكسلا نم ددعل ةمئاد سسأ ىلع ؛ عولتم

 حمس ثيحب ةرفولا نم ةيلدعلا ةورثلا رداصمو . ايلاح دوجومللا
 ناكسسسلا نم ربكالا ءرجلاو . ريبكلا ىنيدعتلاو ىعانصلا عسوتلاب
 ليلق ددعو, .٠ ةربخلا مهصقنتو نيبردم ريغو ©« نويمآ نييقيرفألا
 ! ىدقلا داصتقالا ربخ دق نوكت وأ ©« ندملا ىف ششيعب ىذلا وه مهنم

 ساسقت نيح لمعلا فيلاكتو ؛ نييقيرفالا نيب عفترم لمعلا دئاعو

 ىلع هقافثال لاملا ىلا اضيأ ةحاح ىف ىهو .. لاملا سأر ىلا ةجاح ىف
 نم ةلاح رثيس لاملا سار قافناب ءافتكالا نكلو « ةيعامتجالا .تاعورشملا
 أدبم حضرول نييبوروالا عيمج بناج نم دوهجلا لذبت ملام . طخسلا

 هذه نع سناه . 1 ميلو نيعتو . « قيبطتلا عضوم ةيرصنعلا ةكراشملا

 تبثأ دّقل » لوقيف « ىقيرفالاو ىداصتقالا روطتلا » ةلجم ىف راكنالا
 ةيئاقلاتاقالعلا عون نأ « داحتالاب ةيكرمالا تارامثتسالل ليلحت رخآ
 ايسيدور ىف ةصاخ (« ىقاكلا نائئمطالا اهل رفوي ال ةفلتخملا سائجالا نيب
 فورظلا نم عونلا اذه « ةبوبالا ١ تاقالعلا جتنت ال ثيح « ةيبونجلا
 « ىلحملا داصتقالا اهيف رهدزي نأ نكمي ىتل١

 رداصم عونتت اضرأ دجن .. ةعساو اصرف انيدل نأ دجن اذكهو

 ىف اهلك ةيقيرفأ دوقي نأ داحتالا اذه عيطتسيل "ىتح « رزغتو اهب ةورثلا
 مايق نم تس تاونس دعب هناق كلذ عمو .. ىداصتقالا مدقتلا ناديهم
 نم هلبقتسم ىلع انانثمطا لقاو « اداحتا لقأ بعشلا نأ دجن « داحتالا
 .٠ 19ه" ماع داحتالا هيف أدب ىذلا تقول"

 نحنف 6.66. داحتالا ليقتسم نع ةقثب ءرملا بتكب نأ ليحتسملا نمو

 در فرعن ال ائتكلو .. نيرصاعلا نييسايسلا ءامعزلا ططخ فرعن
 ىف ةلالحلا ةبحاص ةموكح ىلع راكفالا هذه هثدحت ىذلا لعفلا
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 تايلوئسملا لمحتتو . تاطلسلا كلمت ىتلا ةموكحلا ىهو « ايناطيرب
 رمتؤلا اهذختيس ىتلا تارارغلا عقو فرعن ال امك . داحتالاب ةصاخلا

 اذاف بعشلا نم ىمظعلا ةيبلغالا ىلع روتسدلا ليدعتل هدقع راظتنملا
 0 رارحالا ناب وألاو نييقب رفآلا نم ابيحرن ةرافتنملا تاليدمتلا دجت مل

 ةيداحتالا ةموكحلا نأ . داحتالا ىلع كلذ ريثأت ىدم فرعن ال 2
 سيئرو .. نيبخانلا ةيبلغا ىنعت ىتلا ؛« ضيبلا ةيبلغآ هاجت لثمت مويل

 نيبخانلا تايغرل اقبط دايقنالل هدادعتساب فورعم داحتالا 1
 .ةيواسستم شحرق اهيق بعشلا دارفا لكل نوكب ىتلا فورظلا لظ ىو

 لتم ىف نكلو .٠ . اميلس اهاجتا ءارزولا سيئر نم هاجتالا اذه ليصعل

 ةيباجبالا ةقفاوملل اقبط اهتاطلس تاموكحلا ىلوتت ال ثيح : انف رظ
 هعاددش ةمساح ةدايق دوجو مدع ناف ٠ بعشلا مظعم نم ةرداملا

 ارض ببسي دق « انخيرات نم ةلحرملا هذه ىف لضافلا قلخلاب ىلحتت

 .٠ ىطيسولا ةيقن رفآ ف ضيبالا لجرلا لقتسل اميسح

 نيصخانلا نم افلأ نينامث نم لقأ اهديؤب ةيداحتالا ةموكحلا نا

 نويلم عبرو نيبالنم عبس علابلا ناكسلا ددع عومجم نيب نم ضيبلا

 نل تارآرق ذاختا بعصلا ىم حبصي فورافلا هذه لثم ىفو . ةمسن

 ةصرغفلا ثتحينأ “١9617 ةنس قو ٠ 5 نيبخانلا نيب الا ةيسعش لانت

 لاحرلا نم نييشرفالا نيكمتب هيباختنالا ةدعاقلا عييسس وتل ةموكحلل

 قحب عتمتلا نم ةيلوثسملاو ةفاقثلا نم اظح اولا نيدلا ءاسنلاو

 ةقفاوم دعب ؛ ةموكحلا تردصأ ؛© كلذ نم الدبو .. لماكلا باختنالا
 « ىلاردفلا باختنالا نوناق ه٠ ةدحتملا ةكلمملاب ةلالجلا ةيحاص ةموكح

 نيبخانلاىديأب ةيسايسلا ةلطفلسلا ءاقبال اصيصخ هصوصنت تعضو ىذلا

 ةيباختنالا مئاوقلا نم نيعون ىلع نوناقلا صحن دقو . لبقتسملا ىف ضيللا

 مهديب نيذلا مهو (« ةريبكلا ةيلاماو ةيملعلا تالهؤملا ىوذ مضت ىلوألا
 اهينكلو ةيضفخلملا تالهّزلا ىوذل ةيناثلاو .. ةيقيقحلا ةطلسلا

 باختنا ىلا طقف فدهت لب « نييداعلا دارقالل تيوصتلا يبت ال
 ىلاوح نأ ةميوكجلا» تردت دقو .٠. نائربلاب 0 نيلثمملا ضعب

 صئب ىذلأ ماظنلا اذه ىلع م نا 50 . ةيناثلا ةيئاقلا

 ءارجا دنع هوعطاق مهناف كلذلو  ةيناثلا ةحردلا نم نييخان دوجو ىلع

 ةلامنامن ريغ نييقيرفالا نم مهءامسا ديقب ملف ©« ةبداحتالا تاباختنالا
 صاخشالا  ةقيقحلا ىف  اهسفن ةموكحلا تررق دّقل . طقف ىقيرفا

 نييبروالا ىف ابيرقث مهترصحو 2 ةيسايسلا ةايحلا ىف نوكرتشيس نيذلا
 ءايسايسألا وديسم نوكت نأ بحي ىتلا ىه اهنا مويلا ملعت ىهو .. فطقف

 اهملجأ نم اهرسسحنمي نأ نييبروالا ىلع بجي ىتلا ءايشالاب موقت اهنأو
 في نكلو ٠. مطحن افوسو هكمثآ ةرئاد هذه نأ . احيرص اضيوفب

 ؟ لاؤسلا وه اذه ؟ اهميطحت ىنكمس

 ةيسايسلاةايحلا ىلع ةرطيسلا ضيبلل ةموكحلا تنمض نأ دعبو
 صضعبب بليس ىلا تهجتا ٠ هئردصأ ىذلا باختنالا نوناق قي رط نع
 قايح نم نيد رجلا بعشلا دارفأ اهب لظفتحا ىتلا ةصاخلا تانامضلا

 ةموكحلا صاصتخا نم تانامضلا هذه بلس نأ كشالو .. تيوصتلا
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 نلعأ م روتسدلا اهابا اهحلم ىتلا تاطلسلل اقبل ؛ لوقف ةيناطيربلا
 ىلا لوسصولا ىبغ ةيلأعلا ةوطخلا نأ كلذ دعب داسحتالا ءارزو سيئر
 مسسقي مل هلال © هينعيام مهفي مل ] اددحأ نكلو / « نوينيمودلا » ةلحرد
 بلطيدق ةدحتملا ةكلمملا ةموكح ن 8 اودقتعا سائلا ضعبف . هحيشونب
 ةموكحلا ىلا نيتيمحلاب ةقلعتملا اهتايلوكسم عيمج ف لزانتلا اهنم

 ءارزولا سيئر هلاتام نأ دعتعأ رخآلا نقمتلاو 0 كثلونئموكلا ةطبار

 ا اناا ظفتحت فوس ةدحتملا ةكلمما ةموكح نأ ىنعب
 اميف ؛ ىتاذلا مكحلل الهأ احبصت ىتح ةيلامشلا ايسيدورو دنالاسابث
 0 نكلو .. ىلاردغلا ماظنلا لظ ىف ةيعيرشتلا ايتايلوئسمب قاعتب
 حلا ىف ةيقابلا اهتاطلسس نع لزانتت دق ةيناطيربلا ةموكحلا نأب
 د ال ؛ اهسفن ةيلاردفلا ةموكحلل كلذ نع لزانتت دق اهلأ ىنعي
 سيئر ةرابعل ريخالا ريسفتلاو 3 ةيلامشلا ايسسدور وأ دنالاسأين ف

 ىتلا تاسطلسلا نأ الا نويتمودلا ةلحرم نم قيضا ناك ناو ءارزولا
 داعتالا لبعتسم عضو دك وتس ةلاردفلا ةموكحلا اهمدختست بقوس

 . نييبروالا ىديأ ىف

 نوملعي مهنال - نيقباسلا نيريسفتلا الك نوضفري نويقيرفالاو
 ايسيدورىف ضيبلل دكوي نأ ىلع لمعي ىلاردفلا ءارزولا سيئر نا اماس
 ةيفاك تاديئات ءاطماب ةلالحلا ةيحاص ةموكح مقت مل نيحو . مهتدايس
 آاحلو“ نييشررفالا قلق ديازت ةيداحتالا ةموكحلا تاوطخ ضراعتس اهنأب
 اعيمح انعمتسا دقلو . فنعلا ىلا دئالاساين ىف ىقيرفألا ىنطولا رمتؤلا
 ثاءارسحالا ةصق ٠ 195048 ةنس اهئادحأ تعقو ىتلا ةصقلا ىلا
 ىف ايقيرفأ نيسمخ لتقمو 4 ةعساولا تالاقتمالا ةصق « ةيركسعلا
 هذهو. .. تأاتما ىتلا نوجلاو ةبرلا تامكاحماو « دنالاساين

 . ىطسولا ةيقيرفا ىف سانلا بولقو لوقع نم اهثادحأ ىمنت نل ةصقلا
 . نييسايسلا نينوجسملب ةصاق تلازام نوجسلا ناو ةصاخ

 ىف لقالقااو تابارطضالا هجاوب هسفن ءارزولا سيئر دجو نيححو
 0 5 ىرصتعلا زييمتلا فاشاي رمأ © جراخلا نم دقتلاو © لخادلا

 اربزو » نييقب رفالا باونثلا دحأ نيع امك ؛« ةيبونجحلا ايسدورب ديربلا
 عضو نأب ةحارص اهيأر ةيناطيربلا ةموكحلا تنلعأ دقو © ( اريغص
 امك 6 كلذ ىف نويغرب داحتالا ناكس ناك اذا الا دمي نل « نوينمودلا 9
 اميف ديدجلا ريكفتلا ىلا ةحاحلا نع ىداحتالا ءارزولا سيئر ثدحت
 ةيناطيربلا ةينامربلا ةموكحلا نم الك نكلو .. داحتالا نوثشب صتخب
 تمدصا دقف لاح لك ىلعو.. هينعتام حرشب مقت مل داحتألا ةموكحو
 ةلحجل بادتنا تررتو: ةيراجلا ثادحالاب ةلالجلا ةحاص ةموكح

 أدبت نأ لبق . اهئار اب عيتجملا ماسسقا لك اهمامآ ىلدت ىلكل نوتكلو»
 داحتالا تداس ىتلا قلقلا ةلاح تنيب دقلو . 195. ةنس تاثداحم
 هيف لاوحالا ناب ا!ؤمب ةئس لالخ هتداق تاديكات نع تجنن يتلاو

 اهضعب ةفلتذمللا سائحالا نيب“ ةقالعلاب قلعش اميف ةصاخو ؛ ةرقتسم
 .نيبتل ةزاحلم ربغ ةلقتسم رراقت ىلا ةحاحلا تنيب © رخالا ضعبلاب
 . كانه ىرحبام ةئيفح
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 نأ اريخا تملع دق ةيلاطيربلا ةموكحلا نأ هيف كاشال اممو
 نأ لمتحملا نم ادب امك ٠ ةيقيرفآ طسو ىف ماربام ىلع تسيل لاوحالا
 ىتلا ةطلخلا نع ةيوناث ةركف الا هيدل نسيل داحتالا ءادزو سيئر نوكي
 ؛ داحتالل ىتاذلا مكخلاب ةادانملا نع فقوتي الا لمتحي هناو « اهيلع ريسي
 ملعي ءارزولا سسيئرو « نوينيمودلا » ةلاحب هينعبام وه اذه ناك اذا
 وه « مامتهالا عض وم ىه تاباختنالا تلظ املاط هلمع عيطتسيام مهأ

 نلقككلو ٠ ةيناطيربلا ةموكحلاو داحتالا ةموكح نيب ةطبار لك عطقي نأ
 : قيرطلا هيلع نادسي دق نيلامتحا كان

 اذه نكلو 2 اهرارصأوب ةيناطيريلا ةموكحلا ةوق وه 4 لوالا

 هراسشتسم حرص دقلو هيلأ ىمريام ذيفنت ىف اضيأ ددرتب هلعجب ال دق
 عيطتسن اننآ ىظأ ىلنثا » هلوقب  لدعلا ريزو دليف نيرج رتسم لوالا
 كد 0 ةيناطيربلا ةرازولا نم لخدت نود داحتالا اذهب رارمتسالا

 8 هيلع بلغتلل ةيفاكلا ةوقلا انيدل ناف لخدتلا آذه عوقد ةلاح

 مهريثأت ناف تربوصتلا قح نالا نوكلمي ال ( ىقيرفالا بعشلا دارفأ ىا)
 دئالاسايل ىف افينع الكش ريثأتلا اذه ذدختا دقو. . ناملربلا جراخ نوكيس
 0 نمألا ءاربخ ريراقت داحتالا ءارزو سيئر سرد دكو . | ةنس

 هيلع ءاضقلا نكمي نويقيرفالا هريثي ديدهت ىأ نا ررق هنأ ودبيو
 دقلو .. ثالثلا مهلاقالا ىلع تضرف ىتلأ تابوقعلا نيناوق ةعومجمب

 نع اليلق الا فلتخت ال ةئسلا سار ىف هتلاسر تءاج أذلو. « هركف لمعأ

 « «داحتالا ويطحت نكميدهنأب داقتعالا ذبن» نع ملكت دقل . ةريخآلا ةبلاطم
 ناديملاىف ماتلا اهلالقتسا ىلع لصحت نأ بجي داحتالا ةموكح نأ نلعأو
 ةنس ىف ىا ةعرس هيلع لصحت نأ بجيو . هنع ةلوثئسم ربتعت ىذلا

 . نيدقت ىصقأ ىلع 151١ وأ ٠

 ةلاحبةصاخلا ةريخالا بلاطملا نع اليلق فلتخت تاحيرصتلا هذهو
 بناج نم ميمصتلاو ةوقلا ىلع لدت تلازام تناك نأو « نويئيمدلا »
 . ايئاطبرب بناج نم حضاولا فعضلاو « داحتالا ةموكح

 ةففاسأ مهيف امب 4 ةيحيسللا سئانكلا لاجر رمالا سشقان دقو

 ىكسنليو نأ ودبي نكلو ٠٠ ةيناكيلجنالا ةفئاطلاو ةيكيلوثاكلا ةسينكلا
 ىلا داحتالا مءامعز دوقتس تاءارجالا هذه لثم تناك أذاو . ةيركسعلا ةوقلاو. رهقلاو طغضلاب انيعتسم حاجنلا ىلا قيرطلا رصتخي نأ ديرب
 هذه ريثأت ىدم دكأتم وهو حضوي نأ عيطتسي ال ادحأ ناف « لالقتسالا
 ىلع ىث © داسحتالا ىف بيعشلا نم ةريبكلا ةيبلغالا ىلع تاءارجالا
 . ىرخالا سائجالا نم رارحالا لاجرلا ىلعو نييقيرفالا

 «نامالا تامامص لفقت نيح رثكأو رثكأ مقاقتي ديازتملا رطخلا نأ
 نأ تيوصتلا نم نومورحملا سائلا عيطتسي ىتلا قيرطلا_قلغت نيحو
 لئاسولا ضعب الا نآالا دجوت الو ٠٠ اهلالش نع مهئارآ نع !وسفني:
 . ةموكحلا ىلع طغضلل سانلل تكرت ىتلا ةليلقلا ةينوناقلا

 ماع لئاوأ ىف مت ىدذلا ةوقلا ضارعتسا نانف © رخآ بناج نمو

 بام



 ةطلسسلا نم دئاولا فوخلا وه رثالا اذه نوكي دقو . نييقيرفالا ىلع
 تحجن دق عمقلا تاءارجأ نأ ىلع لدي امم 4 مهلوقم ىف بسرن ىتلا
 رمالا ناك اذاو . لبق نم ءتذختا تاءارجا ةيأ نم رثكا « اريك احاجن
 مدسقتلا رمتمس مث نمو ؛ مالسلا هدوسب دق داحتالا ناف ؛ كلذك

 نأ اضيأ ىرت اهنا لب « ةموكحلا هدقتعتام وه اذهو ,. ىداصتتالا
 ةيداصتقالا'' صرفلا ىلا ةفاضالاب ماظنلاو نوناقلا ىلع ةظفاحملا
 لامآ قيقحتو , ةيلاسحلا خآرجلا مائقلآ ىلا ىدؤنا فوس « ةديازتملا
 . هسفن أطخلا اذه ىف نويكيجلبلا عقو دقو . ىقيرفالا بعشلا

 امب امئاو © ماقرالاب ساقب ال ضيبلا نحن ائفقوم نأ ىداقتعاو
 ةيقيرفأ ىف نحن انعطتسا اذاو . هريدقتو ملاعلا ناسحتسا نم هلاني

 ؛ نيلدابتم نواعتو مارتحا ىف اضيبو اذوس « اعيمج شيعن نأ ىطسولا
 ٠.. سانجالا ددمتملا ملاعلا اذه ىلا ةليلج ةمدخ انيدأ دق نوكن انناف
 انحاجن هثدحيس الل ثلوئموكلل ةصاخ ةمدخ انيدآ دق نوكنس اننأ امك
 اله نأ امك .. ةيقيرفأ بونج داحتاب ةيرصنعلا ةلكشملا ىلع ريثأت نم

 .ةعبتلاةيرصنعلا تاسايسلا' هذه ىلا هجوت ةيضاق ةبرض نوكيس حاجنلا
 انهو .. نيرماغلا مثازع ةراثال ىفكت ةرمثم جئاتن كيشالب هذهو. . كانه

 ٠ ىناطيربلا بعشلل ةيبدالا ةمظعلا رهظت نأ نكس
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 ريحرلا لح ا وهدئالاساي ل ارعقتا
 ىعويش امايناك ءاو . م ماقب

 . « نيدمتلا بعسلل ةيواستلا قوقحلا » ٠ © ةكراشملا »

 ةعداخلا تاملكلاو ةقاربلا ةرابعلا ىه هذه «٠ « ىداسصصتقالا مدقنلا 2«

 ةملاقو ىلعسولا ةيقبرفأ ديباأتب نويبروالا نونطوتسسملا اهلمعتسا ىتلا

 تارابع عارتخا نكمي امك ًالوط رثكأ حبصت نآ ندم تارابعلا ةدذه

 ملاعلا رتاتي دقو ةيفاك ةحردل هعنقم ريسغ ىلوألا نأ تبن اذا ىرخأ

 تقولا لوط سانلا نم ريثك اهب رثأتب دفو تقولا ضعي تاملكلا هذهب
 نا عيطتست دق رهدلا دبا ةقداص لظتعس ةدلاخلا نل وكنل ةرابع نكلو

 لوط سانلا ضعب عدخت نأ عيطتست دقو تقولا ضعب سابلا عدخت

 نويقب رفالاو تق ولا لوط سانلا لك عدخت نا عيطتسق نل كنكلو تقولا

 مهعادخ نكمي ْنل امومع ىطسولا هيقبيرفأ ىفو ٠ اصوصسخ دئالابساين ىذ

 ْ ْ - تقولا لوط
 لب نيسروالا ديوت نييقب رفالا نم ةلق دجوبأل هنأ انه ىلعل الو

 نأ نمؤتن اننال كلذ ةلقلا هذه دجوت مل اذا ةقيقحلا ىف سهدنل اننا

 لعفي ضعبلاو دجوت نأ بحس ةلقلا هذه لثمو ىداع عيمتجم انعمتحم

 نع ضعبلاو ضرغلا اذني ةريثك دوقن العف قفنتو هكلاملا لجأ نم كلذ

 ىتلا صقنلا دقع لجأ نم ريثكلاو بصانملاو ةحاتملا صرقفلا لحأ

 ٠ عاضرالا ما مدعل نورخاالاو ةعاضولاب اهعم ثورعشي

 ىلع ذخؤي الأ بجي انعمتجم ىف سانلا ءالؤه لثم دوجو نكلو

 ىق نييعويشلا ضعب دوجو. نأ امك امامت .. ماعلا ىاأرلا نساكفلا هنا

 . كانه ةدئاسلا راكفإلا ساكعتا هنأ ىلع دخ ود لأ بحت اكن رمأ

 نوكبالا ىلع تممص ىتلا ةراقلا نم مزح دئالاساين هيسعش نحو

 0 الف كلذك رمالا مادامو ... اهسفن ةراقلا بوعسش الا ةداس اهل

 3 طقف نوعيطتس انرورصم ىف مويلا نودوكحتي نبذلا ءالوهو ٠٠ عيجارتلل

 هيي لذلا نم ةراقلا ريرحت ىف نييقيرفالا ةدارا حاجن اورخؤي نأ
 * موي 1 ل مهنكلو

 لاؤسلا اذه ىلع بيجن ىكلو ؟ ىطسولا ةيقيرفا داحتا امومع ىطسواا
 نم ؟رالاآكء دل تاكسلا نم اهب دنالاس اين نأ الوأ ركذن نأ بحي

 مهريغو نييويسآلا نم !١ا/ل.. او نيسوروالا نم ؤملءءاو نييقبرفالا

 54.. .نولثمي نورشع مهنم اوضع ؟١١/ هئاضعأ ددع ىعي رشق , رسلحم اهب
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 ةرشابم ريق ؛تاباختنابو نوبختنم مهنم ةئالث ) نوقابلا ةعيسلاو ىبروأ
 .ىذيفنت سلجم ١رسخآ اهبو ( ىقيرفأ ؟رال؟ءر٠٠٠ نولثمي نونيعم ةعبرأو
 لبق نم نوتيعم اطقف نايقيرفأ نانثا مهنم ءامضعأ ةرشع نم نوكم
 ٠ بعشلا مامأ نيلوكئسم ريغ امهف كلذلو ماعلا مكاحلا

 ركذتننأ مهملا نم دنالاساين اهضوخن ىنلا ةكرعلا ةعيبط مهفن ىكل
 : ةيلاتلا ةماهلا طاقنلا

 ادادتما تسيل ةقيقحلا ىف أهلك ةيقيرفا لب دنالاساين نأ م ١
 دئالاسايت اهض وخن ىتلا ةكرعلا ناق كلذبو ادبأ كلذك نوكت نلو ابروال
 ةرطيسلا دض اهلك ةيقيرفأ اهضوخت ىتلا ىربكلا ةكرعملا نم ءزج ىه
 . طغضلاو ةناهملاو

 ىلع اريخأو ال وأ اهلح دجت نأ بجب ةيقيرفالا تالكشملا نا ع ؟
 ةينفلا ةرامهملا ىلا نويقيرفالا جاتحب دقو مهسفلا نييقيرفالا ىديأ
 نضرفت نأب اوحمسي نل مهنكلو ىبنجالا رامثتسالا ىلاو ةيبنجالا
 نويقب رفالا اهلظ ىف شيعب ىتلا ةموكحلا لكش ةيبنجالا تادعاسملا هذه
 قوقحل ىملاعلا نالعإلا » رصع ىف نآلا شيعن اننأ ارخآ سيلو اريخآو
 لثم كلذ ىف مهلثم نويقيرفالاو « ةدحتملا ممالا قاثيم » و « ناسنالا

 نيتاه صوصن ىضتقمب مهل نوكي نأ ىلع نورصب ضرالا بوعش ىقاب
 نوشيعي ىتلا ةموكحلا لكش رايتخا ىف قحلا نيتديرفلا نيتقيثولا
 ناتاهو مهدالي ىف زيمملا مهدوجو مهل نوكي نأ ىف قحلاو اهلظ ىف نوتوميو
 ,ناسنالا لالغتتسما ةضراعم ىلع ىحلا دهاشلا انل ةبسنلاب امه ناتقيثولا
 . ناسنالا هيخال

 ندرف ىذلا ىطسولا ةيقرفا داحتا ماشي نودي وي نيذلا ءالؤهو

 ةراضحلاو ةيئدملا ىلع ةظفاحملل ماه هءاقب نأ نورقب اضرف ائيلع
 نأ لوالا : نيميثأ نبرمأ نسكعي سرشلا عاعدالا اذهو ةقطنملا هذه ىف
 رثكيو « ةنيانملل اليكو » هرابتعاب هسفن ىلا رظني ىبروالا ,قطوتسلا

 ىقيرسفالا حيبصي ىكاو مهنيدمتل ءاج ةربارب مهرابتعاب نييقيرفالل
 مه نويبروالا ءالؤهو نييبروالا نم هنع ايضرم نوكي نأ بجي انيدمتم
 انهو. ىقيرف الا ةيندم ىلع نومكحي نيذلا دوهشلاو نوفلحلاو ةاضقلا
 ةيقيرفا ىف ىميلعتلا ماظنلا هسكعي نييبروالا دنع ريكفتلا ىف هاجتالا
 نع جراخلا ىف لمعت ىتلا ةياعدلا هسكمت امك رابعتسالل ةعضاخلا
 وأ نويزفلتلا وأ ةعاذالا وأ امئيسلا وأ فحصلا ىف ءاوس نييقيرفالا
 . ىرخألا لاصتالا لئاسو

 نيدمتم ريغ كنا هل لاقي نأ ىف ضراعي هنا لب لبقي ال ىقيرفالاو
 اهأرن ىتلا تاذلا هيلآتو لطابلا ءاعدالاو ءالعتسسالاو ءايربكلا نأ لب
 ىطسسولا ةيقيرفأ ىف نييبروألا نينطوتسملا نم موي لك انودن هجوت
 دقو تاءزيمو خيراتو نضاه هل ىقيرفالاو ءىش ىف ةيندملا نم تسيل
 نم الدبو هتفاقث اولهاجت امك خيراتلا اذه ىقيرفالا ىلع نويبروالا ركنأ
 ءىدابم مهيلع هيلمت ال اًقبط ديبعلا ةيلقع هيف نوعرزب اوذخأ كلذ
 ديعتست ىتلا طقن ىه ةرحلا ةيقيرفأو ةيلابربمالاو رامعتسالا
 ٠ اهيضام داجمأ ديدج نم ىيحتو اهتاسدقم
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 اناغ لثم دالب ىلع اضيأ قيطني نأ نكمي لطابلا ءاعدالا وذم نآ لب
 هذهو ةنيدمتم ريغ ا!دالب ىقرخألا ىه ربتعت ثيحب اينيغو ايريبيلو اييويثأو

 ىضوف ابروأ هيف تناك ىذلا تقولا ىف هنأ دهشي خيراتلا نال رفتغت بن ةتاها

 ةيندملا ةراضحلا زكرم ىه ةيقيرفأ تناك ةيئادن ةبرب نب رك ةلاح ىف ضيعت

 ,هو داحبالا اذه ضرفغل رخآ ريربت وهلملاسأر قف دنت ىلإ ةجاحلاو
 اننا نييقيرفالا ىديآ ىف ةطلسلا تناك اذا ىتاي نل لاملا ىسار نأ نوضرتفي
 بعشلا نمةعبان ةمودح دوجو ىلع هلودديآ ىف فدوتي را رقد سالا نأ نوعتنفم

 ىلع مريلا ةقفدتملا ةيرشبلا تايناكمالاو لاملا سأرو بعستلا لجآ نم لمعت و

 هيذاكلاتاءاعدالا تناك دقو اهلالقتسا لبق اهنم اهيلا ىتأي تاك ام قوفن اناغ
 اناطو لالقتسالا لجأ نم اهتكرعم ىف ةكبتشم ىهو اناغ ىض راثت اهسفن
 نونئطوتسملارصأ اذا عقوتملا وه امك .عارصلل اناديم ىطسولا ةيقيرفأ تناك
 هفطنملا هذه ىف انمآ نوكي نل لاملا يسار ناف  مهتازايتتعا ءاقبا ىلع ضيبلا
 ىوقيس برغملا ذوفنو ىئاطيربلا ذوفنلا ناف ءاضيبلا ةرطيسلا دعبت مل اذاو
 نويناطيربلا ناك اذا رمتسي فوس ىناطيربلا ذوفنلا ناق كلذك دتشبو

 ميتابغرو مهلامآ مرتحت نأ بجي قح باحصأ نييقي رفالا رابتعال نيدعتسم
 ٠ رقتحت نأ ال

 مهسفنأ مكحل نييقيرفالا ةياهأ مدعب نولوفي نيذلا ءالؤع اضبأ كانبعو
 6 اذا هصاخ ةلوقعم ريغ تحبصأ نييعب رفالا ىلع تييبدروالا هياصو نكلو

 بونج ىف ثدح امك برفلاب ءانسشتلا ىلع ءادتعالا ورم طقف ءال وص بسصت

 ىطسولا ةقيرفأ ىف ثدح امك نينمأإلا ىلع صاصرل ١) قالطاو ةهيقيرفأ
 ىرخأ نكامأو ىطسولا ةيقيرفأو اينيك ىف ثدحي امك فنيبروالا ءالعتساو

 مهسفلا . مكح نويقيرفالا حيطتسي فيكو ىتم ددحي نأ ىد قحلا دحال سيلو

 انناف لالقتسالاى لع انلوصح درجمب اننا: وعنتقم نحنو مهسفنأب

 ٠ ةيملاعلا ةسسايسلا نادبم ىف ةثلاث ةوق انتراقو اندالب نم لعجن نأ

 ءافب ىلع عمهرارصأ ءافخال نونطوتسملا نويبروالا هب معتدل ىذلا ءاعدالاو

 داحتالا نودب هنأ ىلعنورصي مهنأ هحضافلا مهتينانا ىلع لدي ءاعدا وه داحتالا
 ءاعدالا اذمو اهمادقأ ىلع فوقولا عيطتست نل  تاذلاب  دنالاساين ناف
 ىلع فقي اريقف اذاهش ادبأ دنالاساين نكت مل الوأف قئاقحللا هيومث' ىلع ىنبه
 داوم انين لوكا لك تيغرإ امدنع « ةيبونجلا ايسيدور » ,ىسحلملا دليلا باب

 افئاف ققحت تناك اهنآ لب ةنزاوتم هينازيم اهل تناك دقل ىطسولا هيفيرفأ
 نحب لع طقف يلوم ا هدب نويل فس و ةثالث ْملبي ماعلا اهتيد ناك دقل

 كلذبو هينج نويلم ١١١ زواجتي ةيبونجلا ايسيدور ىف ماعلا نيدلا ناك

 عيجشستل ضورق لكش ىلع ةلئاط غلابم قفنث ىتلا ةيبودجلا ايسيدور داصتقا
 ةلماعلا ىديالا ناف كلذ قوفو ٠+ اهب مهناطيتساو اهيلا ىضيبلا ةرجه

 مرازملا يفو « ساحنلا مازح و مجانم ىف ليعت ىتلا ىع ةيدنالساينلا

 دالبلا هذه داصتقا ناف ةلماعلا ىديالا هذه نودبو ٠*٠ ةيبونجلا اينستادورد

 نم الوأ ديفتست ىتلا ىه دئالاساين نأ ضعبلا لوقي نيحو للشلاب باصيس
 ةعقاولا ةقيقحلل ءاغخا اذه نأ لوقن ةيبونحلا ايسيدور ىف اهثانبا ليغشت

 ملكتت ايفي رفا ل ال م



 نموغرلاب ةموكحلا هديؤتل نكي مل دينجتلا نم اليوط اخيرات نوفخي مهنال
 ٠ رابتعالا عضوم دنالاساين هيعافر تناك اذإ هل نييقد رفالا ةضراعم

 ىف ةيدنالساينلا ةلماعلا ىديالا لالغتسال ةريطخلا جئاتنلا نيب نمو

 داصتقاريغتي دقو روطتن مل دالبلل هيعارزلات اين اكمالا نا ةيبودججلا ايسيدور

 رهن نم ةيبرهكلا ىوقلا ديلوت عورشم مامتا دعب اهبعش حلاصل دنالاسايب
 امك ةيعارزلا نيناوقلا ناف دالبلا ريوطت ىلع نيكرتلا نم الدب نكلو ويض
 زازئمشاب ةعارزلا ىلآ نورظني كانه سانلا لعج  نفلد ةنجل كلذ تظحال

 عسمتجمملا ريمدت ىلا ىدأ امم لامعلا دينجت ءالك ول ةسيرف نوطقسي كلذبو

 ' هيرقلا ماظن رايهناو

 ماعلا ىأرلاو عملاعلا لافغتسال تلمعتسا ةيداصتنقالا تاءاعدالاو

 نم ةيلامسلا ايسيدورو دنالاساين عنم ىهف ةيقيقحلا فادهالا امأ ىناطيرملا

 ةيبونجلا ايسيدوز دودح ىلع ناعقت نيتيقيرفأ نتلقتسم نيتلود احبصت نأ

 ريس ةحارص اداه نلعأ دقو ٠٠ ةيرصنعلا ةقرفنلا ةسايس اهب قيطت ىنلا

 رخآ ىئعمبو داحتالا قيقحتل لاضنلا تقو ثرفلام درولو ىكسليو ىور

 ةركفلا ىلع ىفضا نكلو ةيسايس عفاود داحتالا ءاشنال ةيقيقحلا عقاودلا نام

 اهئاقبو دنالاساين ومنل ايداصتقا ىرورض داحنالا نا لوقلاب صخش عانق

 ٠ ادبأ كلذ اولبقي نل دئالاساين ىف نييقيرفالا نكلو
 ىنلا ةليئضلا مهروجأ نم ميلالملا نويقيرفالا عمج 981١؟ ةئس ىفو

 تاثعباولسريل دحاولا لماعللايرهش تارالود عبرأ وه دكئنيح اهطسوتم ناك

 ةموكمحلا ىفظوم اولباقو تاعامتجالا نم ديدعلا اودقع دقو ندنل للا مهنم

 0 مهبلاطم تلمهأ امك راقتحالاب تلبوق مهءارأ نكلو

 حالس مادختسا نم ادب كئنيح نورقي رفالا ءاسؤرلاو ءامعزلا دحن ىلو

 مدعو ةيبلسلا ةمواقملا وهو الا ةفيعضلا بوعشلا نم ريثك لبق نم هيلا تاحل

 هجح تلمعتساو اقيناجنانو ايسيدور نم تاوقلا تاسرأ انهو نواعتلا

 ىف ليجنالاب كسمي مهضعب ناك اصخش رشع دحأ لمقل ةبذاكلا ةيعويشلا

 دقو داحتالا دض ثورداظتي مهو حارجب نيعبسو نينثا ةباصاو . هدب

 تاموضيرم ونهو هشارف نم ىئاموج همساو نييقيرفالا ءاصؤرلا دحأ عزتنا

 ةقفلملامهتلاىدحا سيلوبلا هل هجوي نآرظتني ناكنيح كلذ دعب ىفدشتسملا ىف

 ىئاموج عم ناكو هابأ نياجنالا دونجلا دحأ لتق 19٠٠ ةنس ىف لليق نمو

 تردوصو ةيتونهكلا ةبتر نم درج دقو توكس ليشيم ةسواستلا دحأ
 تردصو ةكرحلا اورهاظ نيذلا لئابقلا ءاسؤر لزع امك هتاودأو هقاروأ

 دئالاساين ىف ىقيرفالا ىنطولا رمتؤملا ىلع بعصلا نم تلعج نيناوق ةدع
 نوناق نيناوقلا هذه نيب نمو ةينالع تاعربنو ادوقل ممجيو ةسفن مظني نأ

 ىقيرفأ ميعز ىأ درط ةطلس مكاحلل ىطعب هيبونجلا ايسيدور ىف ليثم هل
 ٠ داحتالا ىوضع نيرخلالا نيدلبلا نم دئالاساين ىلا لخدي

 روتكد نأ ةيبونجلا اسيدور ىف قباسلا نوناقلا رودص ىلع بنارث' دقو

 ىصخش مهيف امب ىطسولا ةيقيرفأ ىف رمتملا ءامعز نم نيرخآو ادنابزجئنس
 ٠ ةثالثلا ميلاقالا نم كاذ وآ ميلقالا اذع لوخد اوعنم دق
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 ردص امدنعو دجت مل ةيفسعتلا تاءارجالا هذه لك ناف لاح لك ىلعو
 ىعيرشتلا سلجملا ىف طقف دعاقم ةسمخ ىقيرفأ نييالم ةثالثا ىطعي روتسد.

 نييبروالل ةيقابلا ادعقم رشع ةينامثلا اكرات ؟؟ غلابلا دعاقملا ددع عومجم نم
 مغرب اعيمج ةسمخلا دعاقملاب ىقيرفالا ىنطولا رمتؤملا بزح نم ءاضعأ زا

 «٠ ىطصولا ةيقيرفا داحتا قاطن يراخ لالقتسالا» اراعش ذختي رمتؤملا نا

 ةيناطيربلا ةموكحلا تناك اذاوأ ءىطسولا ةيقيرفأىف نويبروالاناك اذاو
 ربعت ىتلا ةجيتنلا كلت اولبقي نأ مهيلع بجول ةيطارفميدلاب اقحا نيدمؤم
 لالقتسمالا انوحنمي نأو داحتالا نم جورخلا ىف هتبغرو بعشلا ةدارا نع
 رمتؤملا دض افنع مهتياعد تدادزا دقف كلذ نم الدب نكلو ٠+ دايينالا جراخ
 سلجللا ىف ددمجلا ءاضعالا بهذ نيحو لاصفنالل وعدت ةكرح لك دضو.
 ناييجي ماعلا هريتركسو رمتؤملا ميعز ناك هيحاتتفالاوهبطخ ءاقلال ىعيرشتلا

 تابارطضالاةراثاب نيمهتماهمامأ افقوىتلا مكاحملا ىدحاىف ماهتالا ةلئسأ نع
 ٠ امهالقتعاو امهيلزنم سيلوبلا مجاه نأ دعب لقالقلاو

 ٠٠ ةمظنملا انتوق معدن نأ انيلع بجي هنأ حضاولا نم ناك كلذلو

 اندجو دقو ميمصتلاو ةعاجشلاو ةنامالاو ةيدجلاب فصتي ميعز رايدخاب كلذو
 ةئيمح ىنطولا رمتؤملا نم لعج ىذلا ادناب روتكد صخش ىف ميعزلا اذه
 حافكلاىلع هميمصت ديازتي امكرارمتساب هؤاضعأ ديازتي اديح اميظنت ةمظنم

 ٠ ابوبحم الطب مهل ةبسنلاب عبصأو بعشلا بولق ىف لمالا ثسب دقو

 ةياعدلل بيذكت ريخ ادئاب روتكد تاءادن ىلا بعشلا ةباجتسسا تناكادقو
 ىطسولا ةيقيرفأ داحتا هيضراعم نا نم ملاعلا تاهح نمريتك ىفتنترشتنا ىنل

 ىلا ةيركسع ةوق تلسرأ ١95/8 ربمتبس ىعو سانلا نم هلق ىلع ةروصقم.

 تابيردتءارجا ةجحب ىرقلاىفنييقيرفالازنيبفوخلاو رعذلا ةعاشال دنالاساين

 رمتؤملا ءادتل دنالاساين ىف نويقيرفالا باجتسا .سيمفون ىفو ةيداع هيركسع.
 ةمئاق ىف مهءامسسأ اولجسي ملو ةيداحتالا تاباختن الا اوعطاقق ىنطولا

 سلاجملا اضيأ تاباختنالا ثتعطاق امك ٠٠ ايقيرفأ نيتس ءانثتتساب نييخانلا

 مدقتي مل كلذل ةجيتنو نكارملا يبودنمو لئابقلا ءاسؤر نم ةنوكملا ةيدلبلا
 رهو دحتملا ىلاردفلا بزحلا مهنيع نيذلا ءالؤه ريغ باختنالل نييقي رفإلا نم

 هسفن تقولا ىفو ةيكزتلاب ابيرقت ءالؤه زاف دقو ىكتسليو ىور ريسس بزح
 نولخملا ٠» مهومس نم هض اهمادختسال داحتالا تاوق بلطب رب رقت بتك

 روتكد نويحي نيح سانلا لاقتعا ىف تاطلسلا تذخأو « ماظنلاو نمالأب

 نع بتكت فحصلا تذخأ امك ٠٠ ميكاحلا ءاقلل ابعاذ نآك ولو ىتح ادناب
 أ ةمارغلاب مهيلع مكح نم ددع غلبو دوحو اهل نكي ملو عقت مل تابارطضا

 نب ريغ ةأرما نوثالثو ةعيبس مهنيب نم صخش ةئامثالث ةقلم مهدل نحدسلأا

 ٠ ابموز ىغ ١955 رياني ىف احريم ابرعذ
 تناك ىسيلوب مكح وحن ةلئاه ةعرسب عفدنت دئالاساين تحبسأو

 مدع ىلع لئابقلا ءاسؤر مغرأ دقو داحتالا اهيلع ضرف ذنم ترهظ دق هترذب
 كلذب وىنطولا رمتؤملا ءاضعأ عم نواعتلا مدع ىلعو حيرصت وأ نذا ىأ رادصا

 رثكأف رثكأ بعشلاو ةموكحلا تب عصمت ةقشلا تالخأآ
 ليقو داحتالا بيسب

 نم وأ سيهلوبلا نم امآ حيرصت ىلع لوصملا نم دب الف عامتجا ىأ دقعنب نأ.

 ب



 دادصا نوضفري سيلوبلا طابض ناك ةرتفلا كلت نمو ةليبقلا سيئر
 .نايب ىف نلعأ دنالاساين مكاح ناف كلذكو ةرخآتم اهنوردصي وأ جيراصتلا
 ىف ذئنيح ىرجت ىتلا ةيسيلوبلا باهرالا لامعأ لكل ىمسرلا هديياآت هل

 : هنم ءزِج ىف نايبلا اذه لوقيو دالبلا

 .دئالاسايئب ىقيرفالا ىئطولا رمتأملا ءامعز ىلع ضبقلا ناآالا ىرجي ه
 ٠ « دالبلا جراخ مهداعباو

 .ديالاسايت ىف ىقيرفالا رمتؤملا هيعرش مدع ماعلا مكاحلا نلعأ امك

 هذه ريدي نم لكو رمتؤملل نيعباتلا تاباشلا ةطبارو بابشلا ةطبارو
 نيذلا ءالؤهو اماع ١5 ةدم نجسلل ضرعم اهترادا ىف دعاسي وأ تائيهلا

 نوضرعم هل تاعامتجا دقعيب نوحمسي وأ رمتؤملا هيوضع ىف نورمتسي
 ٠ ماوعأ ةعبس نحسلل

 .ةطلس ةموكحلل ناف دالبلاب نالا ةنلعم ءىراوطلا هلاح نأ ثيحو

 .حورلاب رارضا اهيف عقي ةقطنم ةبأ ىف سانلا لك ىلع ةيرابجا تامارغ ضرف

 .تارهاظملاب وأ لعفلاب وآ لوقلاب هموكحملا ةضراعمبتسمق اذا نكلو ائيش فاختإ
 ٠ ةريطخ بعاتم طسو كسفن دجتسف

 مكحاورأ ىمحتل انه ةيبرحلا تاوقلاو هيوقلا سيلوبلا تارارق نا

 ٠ نيناوقلا نوقرخت ال متمد ام مكتاكلتممو

 ىلع جورخلاو ىضوفلا ىلع ىضقت ىتح هموكحلا اودعاست نأ مكبجاو نم
 ٠ تارهاظملاو بكاوملاو تاعامتجالا نع اودعتبا نوناقلا

 ٠ ةلمعي تاطلسلا مكرمأت ام اولعفا

 ٠ داتعملاك مكلامعأ ىلا اوبعذا

 .هحيرصت نم هعاس نيرشعو عبرأ دعب اذه هنايب ماعلا يكاحلا ردصأ دق

 ٠ ءىراوطلا ةلاح نالعال ةرورض دجوت ال هنأب

 امكو اهاحضو ةيستع نيب ةيسيلوب ةلود دنالاس اين تحيبصأ ادكحو

 رمتملا دض ةيباهرا تالمح سيلوبلا نش دقف ةيسيلوبلا لودلا ىف ثدحي

 ءبرح مهيلع تنلعأو نييقيرفالا تويب تقرحا امك هئامعزو ىقيرفالا ىنطولا
 * قاطنلا هعساو فيوخت

 كرئشا دف رمتاؤملا نأ تبني امساح اليلد مدقيس هنأ مك اجلا نلعأ دقو

 اذه نأ ىكنسليو ىور ريس نلعأو نييبروالا نيفظوملا لايتغال ةرماؤم ىف

 ,ىناطي بلا تارمعتسملا ريزو نلعأو ٠ نيدمتملا ملاعلا زهب فوس ليلدلا

 ,تمضفر دقو وام واملا تارماؤ» هبشن ةرماؤملا ههه نا ديوب سكونيل نالآ

 ةجيتن نكسلو قيقحت ةنجط لكشت نأ كلذ دعب لماك رهش لاوط هموكحلا
 ةيرامعتسالا ةموكللا ىلا هجو ىذلا دقنلاو ىئاطيربلا ماعلا ىأرلا طغضل
 ىف هسفن ديوب سكونيل رتسم اهفصو قيقحت ةنجل ليكشت ىلا اورطضا
 ةينونابقلا مهتربخ مهل نيدياحم ءاريخ » نم نوكتت اهناب مومعلا سلجم
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 7 للا هذعىفةلماكلا اهتقث ةيناطيربلا ةموكحلا تعضو دنقو « ةيقيرفالاو م

 ةرماؤم هيا دجوب ال هنأ تقشتكا ةنجللا نكلو :٠٠ لايتغا ةرماؤم
 نيسمخو ادحاو تلتق ةموكحلا نا كلذ نم الدب تدحو لب نوبقي رف جالا اهريد

 ىرخألاو نيتلماح نهنم ناتديس تناك ١» تاديس عببس مهتيب نم ايقيرفا

 تايلمع لالخ تمدختسا دق ةيشاغلا ةوفلا هذه د ناو « ريغصلا اهلفط لمحت

 بابسال اهتم رتكأ ةيسايسبايسال نولقتعيو نوئجسي سانلا ناو « ضبقلا.
 ىطسولا ةيفيرف ذأ داحتا دض ةضراعملا نأ اضيأ ةنجللا تتبئا دقو ٠*٠ ىرخأ

 ةيقيرفالا لئابقلا ءاسؤر نيب ىتحو دالبلا ءاحنأ عيمج ىف ةعصاو ا

 تابترمزوضاقتي مهلكو ىقيرفالا ىنطولا رمتؤملا ىف هاضعأ اوسيل مهضعب
 ميعز ادناي روتكد ةئجللا تأربو داحتالا ديؤي نم دجوي ال , ةم موكا نم

 ةيقيرقالا ةيبلغالا بزح وه ستاملا نأ تتبثاو مهتلا نم ىقي رفالا رمت ملا
 ٠ دنالاساين ىف

 نمأي ال ةيسيلوب 4 ةلود « دئالاساين » نأ اهريرقت ىف ةنجللا تركاذو

 ٠ ةموكحلا ةسايسل ادقن هجوي نأ اهيف دحأ
 امئاد قدشتن ىتلا ةيناطيربلا ةموكحلا ليقت نأ عقوتي ءرملا ناك دقو

 نع تاثداحم ىف ةيادب ةطقنك نفلد ةنجل ريرقت ةيطارقميدلا نع ثيدحلاب
 ةهجو ديؤت ىتلا تارققلا ضعب تسبتقا كلذ نم الدبو دنالاساين ليقتسم
 امك .تيسن اهنكلو بحسنت وأ لمعت نأ اهيلع ةهموكحلا نأ تنلعأو اهرظن
 ببسب بعشلاو ةموكحلا نيب تعستا دق ةقسشلا نأ  نفلد ةنيلل ريرقت ىف
 + داحتالاب

 د دام د
 نييقيرفالا ىلعن انك اذا هنأ وه باوجلا ؟ دنالاساين لبقتسم وح ام

 لبقتسم ىأ داحتالا ءاجرأ ىف امومع نب نييقيرفالل وأ مهل سيلف دنالاسساين ىف'

 ديس سنجك نييبروالا ميعدت ىلا فدهي ىسايس ليكشت وه داجتالا نا
 اوضعنيسمخو عست نم نوكملا ىبعب رشتلا سلجملا ىفف ىيطسولا ةيقيرفأ ىف

 نورطيسي نيذلا ضيبلا هبختنا مهمظعم ايبروأ اوضع ا
 لعجت ةقيرطب اوبختنا نيدلا نييقيرفالا نم نوقابلاو نيبخانلا ةمئاق ىلع.

 ىدأ دقو ٠٠ طقف رايتخالا مهيلع عقي نيذلا مه نييبوالا نديؤي نيدذلا ءالؤه
 ىف نييقيرفالل ىعيبطلا ىسايسلا روطتلا قيرط ىف ليقارعلا عضو ىلا اذدح
 جدم نيبروالا بلط ىلع عانب هيرود:سدلا تاثداحملا تلحا امك ٠٠ دن الاسايت

 ماعلامكاحلا !ريخآ اهنلعأ ىتلا ةيروتسدلا تارييغتلا تلان دقو ماعلا ىبع ديزت“
 نيدلا نيبقبرفالا ضعب تفاضأ ةطاس لكب اهنال ةقحتست ىذلا راقتحالا١
 ٠ ىعيرشتلا سلجملا ىلا ماعلا مكالا مهراتخب.

 لجر » ساسأ ىلع ةيطارقميدلا نوديري دنالاساين ىف نييقيرفالا نا
 ابيس ىبروأ 1/5٠٠ دوجو نوكي نأ نولبقيال مهو « دنحاو تيودصت' دحاو.
 اهبيكحي ىتلا ةييثالا ةيسايسلا تارماؤملا 6 ةنيطارقميدلا ريرحتلا
 * نضيبلا

 ىف نييبروالل ىنوناقلا زكرملا اريشأ يقيرفاإلا ينطولا رمتؤملا ددح2 دقو

 اونوكي نأ » بحي نكلو ةيقيرفأ ىف مهئاقبب بحرن اننأ ٠*٠ لالقتسالا لظ
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 .تقولا ىفو ةلود ةيأ ىف نطاوم ىأ قتاع ىلع ةاقلملا تابجاولا ءادال نيدعتسم

 ,نطاوم ىأ اهب عتمتي ىتلا قوقحلانع ديزت ,قوقح ةيأب اوبلاطي الآ بجي هسفن
 ٠ ةلود ةيأ ىف

 ةثنيحواهلالقتسا تلان اذا الا دنالاساين ىف ةيطارقميدلا ققحتت نلو

 -ةيبودجلا ايسيدور ىف نييقيرفالا ةدعاسم نم دنالاهاين نكمتت فوس طقن
 ٠ مهتيرح لجأ نم مهلاضن ىف

 ,ىلا مضنت فوس ةيبونجلا ايسيدور نأ نم ضيبلا ضعب هب ددهي امو
 فيوختل هب نوحولي احبش الا سيل دنالاسايل تلقتسا اذا ةيقيرفأ بونج
 ةيبونجلا ايسيدور نيب قرفدجوي دعي مل هنا ملعي ال ىذلاملاعلا نم ءزجلا اذه

 نيدلبلا ىف نويقيرفالاف ٠١ ةيرصنعلا ةقرفتلاب صتخي امين ةيقيرفأ بونجو
 ىف ةيرصنعلا ةقرفتلا نع اًميش فرعي ملاعلا نكلو اهسفن ةلماعملا نولماعي
 ريوبلا نأ ثيح ةعئاقو رشنت كانه زيلجنالا دئارج نال ةيقيرفآ بوئج
 .زيلجلالا موقي ثنيح ةيبونجلا اس سيدور ىفو اضيأ زيلجنالا نودهطضي
 ردصتىتلاو ةيقب رفأ اهسفن ىمست ىتلا دئارجلا قلطت نييقيرفالا داهطضاب

 ٠ , ةكراشم » مسا داهطضالا ىلع قلطت هيزيلجنالا « سوجرا » ةلاكو نع

 .كانهمهينطاوم داهطضا بيسب هيقيرفأ بوئجنوهركي نويناطيربلاو

 .نيتعامجلا نيتاه نيب دوجوملا نزاوتلاب لخت نأ ايسيدورل اوحمسي نل ريوبلاو
 .كلذ ىلع الضفو ةيقيرفا بونج داحتا ىلا امهمامضناب نيتدودللا نيتيبروآلا

 داهطضالانأب فارتعا ةيقيرفأ بونج ىلا هيبودجلا ايسيدور مض جارتقا ناف

 ةلئاقلا ةجحلل مدهو ةيقيرفأ بونج ىف داهطضالاب هيبش وه ايسيدور ىف

 لرقعملا نم سيلو ةيداصتقا بابسال نيتسيدورلاب ةقحلم دنالا_ساين نأب
 .ديرتال ةريقف ةلود نال ةريرش ةلودىلا مايضنالل ةينغ ةلودىوعست نأ انيأر ىف

 ٠ اهعم داحتتالا

 .ىأر ناكو اركا صتؤوم ىف سامحب شقون هيقيرفالا ميلاقالا عيمجتو
 ىتلا ىه طقف ةلقتسملا دنالاساين نأ وه لاز امو دنالاساين ىف نييقي رفالا

 اذه ىف اهعم لخدتس اهتاراج نم ىأو هلخدت ىذلا داحتالا ديدحت عميطتست

 ٠ داحتالا

 دالبل حمسي نأب نوبلاطي دئالاساين ىف نييقيرفالا ناف كلذلو
 نم دنالاساين لاضن فده نأ١ ٠ ىطسولا ةيقيرفأ داحئتا نم باحبسنالاب

 ىلع اهيف ةموكملا موقت ىتلا ةلقتسملا دئالاسايل رهظت نأ وه ةيرحلا لجأ
 نم ةنمضتت امب نينطاوملا نيب ةاواسملا اهلظ ىف ققحتت ةيطارقميد سسأآ
 ٠ ةرح تاباختنا يف « دحاو تيوصت دحاو لجر » أدبمل قيبطن

 .ريغ نييقبرفالا نأ نوعدي نيذلا ءالؤه ىلا هباجالا ايئيغ تمدقك دقو
 ةدعاسم نود مهتاعانصب ضوهنلا نع نوزجاع مهنأو لالقتعسالل نيدعتسم
 نيفظوملانم اهودرج دق نييسنرفلا نأ نم مغرلا ىلعف ةيرامعتسالا تاطلسلا
 ,نم اهريغو تايفشتبسملا تاودأو رئاشذلاو ةحلسألاو ةينوفيلتلا طوطخلاو

 ىف ايئيغ ناف ب. ىسلطالا طيحملا ىف اهضعب اوقرغأ ىتلا تامهملاو تاودالا

 لب بسحق ةمصاعلا ىركانوك رهطت مل مهدحو نييقبرفالا نم ةموكح لط
 .فلاو ةيربلا قرطلا نم رتم وليك فالآ ةينامث نم رثكا ءائبب اضيأ تنماق
 ,لوأ ليغشت تأدبو ةسردم ةئايسمخو فلأو ةيئاملا قرطلا نه رته وليك

٠ 



 لعتن نا ديالاسايب عيطتستو اهتالغتسا نم دحإو ماع دعي نسيب وتالل طوطخ
 ةراداىف ةيرحلا عم رفعلا نولضعي لييفيرفالا نأف لاح لك ىلعو هسفن ءىنلا

 هيهادرلا نم ةيومعزي ام لظ ىف هيدوبعلا ىلع مهئاطخآ باكتراو مهنوئش
 ٠ هيداصتقالا

 هيبلعأ تايغر قفحي اديدج اروتسدنرديري دنالاساين ىف نويقيرفالاو
 ىعيرشتلا نيسلجملاب دعاقملا ةيبلغأ نييقيرفالل نوكت نأ ىف دكنالابسايت بعش
 - نييقيرفاا نم ايمسا أددع نامضي نيذللا نييلاحلا نيعسلجملانا ىديفنتلاو
 قوىفيقحلا ناكسلا عيزوتلاساكعنا سيل س ماعلا مكاحلاةطاسوب ايلاغ نانيعم

 هسكعي نيسلجملا نيذه نيوكتل ةذاشلا ةعيبطلا نأ ةقيقحلا ىفو دنالاساين
 نويقيرفالاهيناعي ىدلا ىعامتجالاناوهلاو ىداصتقالاو ىفاقثلاىوتتسملا فعض
 لاخلا اذصو هنطو ىف ةعيارلا ةقبطلا نم نطاومك مويلا لماعي ىقيرفالا نا
 هسفن ةيامح ىف قحلا ىقيرفالا عنمب الا هل هياهن الو ٠ - ةياهن نم هل دب ال

 اولظي نا مهل نكمي الو ٠٠ ةكرعملا هذه ىف بجاو مهيلع نويكيرمالاو
 ىناطيربلا وزغلا دض امساحو اعومسم انيرمأ توص ناك دقلو نينك اس
 ٠٠تبتلاورجملاب صتخياميق اضيأ اعومسم ناكو ٠ ٠ سي وسلا ةاعقل ىسن رفلا
 نييرئازجلا قحب فردعي ىتح لوجيد ىلع ىكيرمالا سيثرلا رثأ دقف عبطلابو
 نوكي نأ نكمي الو ديدج نم عمسي نأ بجي اكيرمآ توصو لالقتسالا ىف

 ةيقيرفالا بوعشلا ىه ةصتخملا بوعشلا نوكت ليح عبتي رخآالاو تيبنتلاو
 اهلتقيو اهدهيطضي ىتلا بوععشلا كلت جلا٠ ءاينيكو ادنغوأو دنالابساين ىف

 بعش ىلع قبطني امهدحا نانوناق كانع نوكي نأ نكمي الو اكيرمأ ءافلح
 نأ بجي اكيرمأو تفيعضلا دئالاساين بعش ىلع رخ'الاو ىوقلا ايناطيرب
 اهذختت ىتلا تاعءارجالاو ةميظع ةوقك ىبدالا اهزكارم ىقىوتتسم لا عفت رك

 قوقحل ىملاعلا نالعالاو ةدحتملا ممالا قانيم نم ساسا ىلع موقن' نآ بجي
 ٠ ةعقاو ةقيقح نوكي نآ يناأسلنالا ءاخالل نكمي لطقف اذنهبو» ناسنالا

 ةرشابم ةيكيرمالا لالقتسالا برح مايق لبق كريب دنومدا لاق دقلو

 بعشلا ناف كلذكو » نيرمتسملا داهطضالاو طغضلاب ام ةمآ مكح نكمي ال

 ىف ناك ءاوسو لاغنسلا ىلا رابجنز نمو ةرهاقلا ىلا باكلا نم ىقيرفالا
 مكحي نآ نكمي ال ةرمماقلا وأ رئازجلا وأ دئنالوتوساب وأ الوجنا وأ دن الاساين

 ٠ « داهطضالاو طغشضلاب

 هتدئاسمب وأ ةيروص تاموكح ةماقاب متي نآ نكميال ةراقلا لكاسشم لحلو

 قيبنزومو ةيقيرفأ بونجو ىطسولا ةيقيرفاب اهيف بوغرملا ريغ تاموكحلا
 تاوصانعرظنلا ضغبو ةحلسالاو تارامثتدصالاو ضورقلاب اهدمقيرط نع

 طخسلا رذب ىلع دعاست ةسايسلا هذه ناف نيدهطضخملا نييقي رفالا١' ريهامج

 نييقيرفالا صخت ةيقيرفا نا لبقتسملا ىف هىش ىأ ىلا ىدؤي دق ىذلا رصصذتلاو

 لثم كلذ ىف مهلثم نييقيرفالا ناف كلذلو ابروال ادادتما تسيل ىهو اطقف
 ةراذا ىد مهقح اولاني نأ بحي ملاعلا ءاحنأ فلعخم ىف بوعشضلا ىقاب

 هنوعيطتسي طقف ذئنيحو اوءاسأ مأ ةرادإلا اوئسحأ ءاوسسمس مهسفت آب مهن وثش

 * ملاعلا ىف مالسلا ميعدتو ىرشبلا سنجلا ءاخر ىف ةمهاسملا





 ديلا تربل ايقلرفا
 ملاعلا ىف ةيبروالا تارمعتسملا مدقأ لب ةهيقب رشا سس تارمعتسملا مدخأ

 غلبت ىتلا قيبنزومو الوجناو اينيغ ةيلاغتربلا تارمعتسملا ىه مويلا»
 ىلاوح اهناكسس ددعو اييرقت ةيبرغلا ابروأ ةحاسم ردق اعيمج اهتحءاسم

 خيرات نأ نم مغرلا ىلعو 2508 ىلاوح مهنم نييقيرفالا ةبسن انويلم نيرشع
 ميلاقألا هذه نأف ىداليملا رشع سماخلا نرقلا ىلا عجل ابروأب هذع لاصنا
 بارطضالاب مستي اهخيراتو ةراقلا ىف افلخت قطانملا رثكأ نم ربقعت ةثالثلا
 بذعال احرسم تناك ةيقيرفأ ىف ةيلاغتربلا تارمعتسملا نأل جاودزالاو
 عاونأ طحا هتبشخ ىلع ىرجت هسفن تقولا ىفو ةبيطلا اياونلا نع تاملكلا
 داهطضالا ثداوح دشأو ةيرصنعلا ةقرفتلا عاونأ ىسقأو ىرشبلا لالغتسالا

 ٠ نييقيرفاللا

 ىماملا ىف ةدئاس تناك ىنلا تاهاجتالاو تاسايسلا نم تاشن ىقلو
 (١)رازالاساريفيلوأ روتكد اهسأري ىتلاةيلاحلا لاغتربلا ةموكح ىعدن ديلاقن
 ثالثلا تارمعتسملا دوسي ىذلا ىحطسلا ءودهلا اذه ىف ببسلا ىه اهناب'
 نورقلا ةعبرأ لالخ اوملعت دق مهنأ ىلع نويلاغتربلا نورمعتسملا رصبو
 هريدقت نوبستكي فيكو ىقيرفالا عم نوشيعي فيك ةيضاملا فصنلاو
 ىناطيشلا ماظنلا ىلع رمنسم موجهلاو ةئلتمم نوجسلا نكلو ةمارتحاو

 لاغتربلا ىعستو رارمتساب ىوقت هيركسعلا تايماحلاو دوقعلاب لمعلل.

 نكلو تارمعتسملا ىف اهعبتت ىتلا اهتسايسل ديياتلا بسكل ايسامولببد.

 برتقت ةمزالا دودح ناف ىكيجلبلا وجنوكلاو ةيقيرفآ برغ لود لالقتساب.
 ٠ ةنوصم ةلوزعم تامرح تناك ىتلا هيلاغتربلا ةيقيرفأ نم رهش لك

 ةسايساهاقلت ىتلا ةضراعملا نعوافلاج كيرنه ثدحتي ىلاتلا لاقملا ىفو

 ناكدقوروهشم بيدأو خرؤم وافلاج روينسلاو ةيقيرفأ ىفرازالابس روتكد
 ةينطولا ةيعيجلا ىف الوجنا نع ابئانو تارمعتسملاب نيريدملا وابك نه
 بامرالا دض روهدشملا ىعاردلا هماعتا نلعأ ١959 ةنس ىفو هيلاغتربلا

 ردصو هيلع نفبقلا ىقلا ١961 ةنس ىفو ٠٠ الوجنا ىف ملاظلا ىموكحلا
 هتيضق تبذج دقو ةملاظ ةلماعم لموعو اماع رشع ةينايث نجسلاب مكح هيلع

 ريخ وه تماصلا وافلاج ناك نجسلا ىف اعباق ناك اينيبو ملاعلا مامتها
 بره ١939 ةنس ىفو ةيلاغتربلا ةيقيرفأ ىف قبطللا رحلا ماظنلا لع دهاش

 ةمجاملا دكّؤي ىلاتلا لاقلا ىف وهو اليوزنف ىلا اجلو نجسلا نم وافلاج

 الولح دجن نأ ديرن انك اذا كلذو ىسايسلا لمعلل ةجاحلا نم رثكآأ مهافتلل

 ٠ ايقيرفأ ىف ةرصاعملا لكاشملل

 )١( مويلا ةمئاق ةموكحلا هذه دعت مل ٠





 ادهنو موييلا ةيلاغّرربلا ايقيرفا

 وافتاج كيرنه

 تالكشم ءوضىف ةيلاغت ربلا ةيقيرفأ ىف ىلاحلا فقوملا ىشقانن نأ لبق
 نم اريثك 00 ضرعن نأ ىرورشضلا نم ىل ودبي ةدقعملا دغلاو مويلا
 تالكشملل انمهفو انتامولعم ىلع ضومغلا لادسا ىف تيهسا ىتلا قئاقملا
 ةيلاغت ربلاةيقيرفأ ريتعت ىتلاءارحصلا ىبونج اهلك ةراقلاىف ةمئاقلا ةقيمعلا
 . اهنم اءزج

 هيقيرفال ناتراق دجوت ةيسايسلا ةيقيرفأ هطيرخ ىلع هنأ ظحالا اناو
 نيتاهلصفيو نيطيح نيبنيفسالاك ابروأمدقدنع دتمملا لئاهلا ثلثملانانوكت
 لامس ىفق ءارحصلا وه غارفلاو لامرلا نملئاه طيحم نيثيقيرفالا نيتراقلا
 اهنوكنه رثكأ طسوالا قرشلانه !ءزج ربثعت ىتلا ةيقيرفأ دجوت ءارحصلا
 اهتراضحب خيراتلا راوغأ ىف برضت ىتلا ةملسملا ةيقيرفأ ىهو ةهيقيرفأ
 ةيقيرفاانايحأ ىمست ىتلاةيقيرفأ مقن ءارحصلاىبونج ىفو ةزرابلا ةقيرعلا
 ةيجراخلا اهدودح انل فشكتت مل ايفارغجلاو خيراتلا ىلع ةديدج ىهو ءادوسلا
 لامشىرخالا ةيقيرفأ نعفلتخت هذه ءادوسلا ةيقيرفأو بيرق دهع ذنم الا
 )١( ٠ ملاعلا ءاحنأ ةيقب نع اهفالتخا ءارحصلا

 نم اريبك اددع كانه نأ لوقت ىتلا رظنلا تاهجو ضعب كانه نكلو

 ثدحتي ىتلا « ةيقيرفأ » كلذب دوصقملا نال ةقيقح سيل اذه نكلو ةيقيرفأ
 نرقلا نم ىناثلا فصنلا لبقو هشقانملل اعوضوم نوكتو صخش لك اهنع
 ةدوجوملا ةديحولا ةيبروالا ةلودلا ىه لاغتربلا تناك امنيح رقع عساتلا

 تناك ىتلا ةيقيرفأ عمج « تاقيرفا » ةملكب ةيقيرفأ ىلا راشي ناك هيقيرفاب
 .نيفشكتسملا ناديم ةيقيرفأ لثم ضماغلا عونتلا هيلع رطيسي ىنعم نمضتن
 ديبعلا ردصم ةيقيرفأو ةفيخملا هشحوتملا تاناوبحلا حرسم ةيقيرفأو ماظعلا

 ٠٠ ةلتاقلا ءارحصلاو ءارذعلا تاباغلا ضرا ةيقيرفأو نييمدآلا فاصناو

 اهرابتعاب اهيلا راسي ىتلا ريطاسالا ضرأ هيقيرفأ تلاز ام ةقيقحلا ىفو

 اهقلخ ىتلا ةيروطسالا ةيقيرفأ ىه ذئئيح ةيقيرفأ تناك دقل ةلوهجم اضرأ

 مل مهنأ نم مغرلا .لع مهتاياكح اهنع اووريل اوداع نيذلا نيرماغملا لايخ

 هنومسي ام نيب لصفلا ىف هذه رظنلآ ةهجو رقن نا عيطتسنال ١9(

 .تلناك امف ٠ اهيونج ءادوسلا ةيقيرفأو ءارحصلا لامش ةملسملا ةيقيب رفآ

 ٠ ادبأ امهنيب الصاف نوكت نلو ىربكلا ءارحصلا



 فصنلا علطم ىف تفتخا دق « تاقيرفالا ٠ هده نكلو ةراقلا ةقيقح او.دكعي

 اهنع فلتخت اهلحم ىرخأ « تاقيرفأ » لحتل رشع عساتلا نرقلا نم ىناكلا

 اهيلع انمكح اذا ةصاخ ىرخالا ىه ةيقيقح ريغ تناك ناو كش الب اريثك

 عجارملاو ريراقتلاو فحصلاو بتكلا ليس مويلا اهب حضيفي ىتلا قئاقحلاب
 ٠ ةيملعلا

 بكوك ىف دجوت تناك ول امك ةلوهجم تناك ىتلا هذه  ةيقيرفأ
 ةيرامعتسالا مامتها معضوم ةنسدعب تحبصأ مذه انضرأ ريغ رخآ
 نماهف دهناك ناو ايملع اهفشكب متهت ةيبرغلا ممالا تذخاو ةيداملا هيب روالا

 لك ىلع تقولا سفن ىفو اهتاورث لالغتساو اهكالتما ىف عمطلا وه كلذ

 نيرماغملا ضعب لب ايلعلا مهلثم مهل نورشبم نوصلخم ءاملع دجوي ناك لاح
 ةيداملا رداصملاو ةوقلا ىف ةعماطلا ممالا نيب ةسفانملا هذه نمو نيينطولا

 ىف اهماستقا ىلاو اهفاشتكا ىلا عيمجلا عفدنا ةيقيرفأ ةديدجلا ةيقيرفأ ترهظ
 هذه ةيقيرفأ تلظ دقو ٠٠ بوعشلاب وأ ضرالاب ةقباس ةفرعم نود لاحلا

 ةيلايربمالا ةيفسشكلا ةيرامعتسالا ماظنل ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىتح عضخت

 موينارويو ساحنو سامو بهذ نمتاورئلاب ةرماعلاهذعةيقيرفأ ىلاو
 نم ددهعنب ةئيلملاو ةيحايس رظانمو ةيثئاوتسا تاجتنمو ةنيمت باسخأو
 روجالا طحاب ىرابحالا لمعلاىلا ةيدوبعلا نم ةلوهسب !ولفتنا نيذلا ناكسلا

 نييسايسلا نمو ةعانصلا لاجرو راجتلا نم طيلخ عره ةراقلا هذه ىلا
 ةراقلا ىلع اوققدت لكلا ٠٠ نيرماغملاو حايسلاو ءاملعلا نمو نييفحصلاو

 ةيؤرل عالطتسالا بح نم وأ هبداملا لامالا نم عفادب اما ردهنملا ليسلاك

 نع ثيددحلا عمسي هلك ملاعلا أدبو ناويحلا عاونأ وأ ةيرشبلا سانجالا
 للذ دقو ةراقلاب ليمتهملا تاسايسلاو صاخشالا ددعب ةديدع « تايقيرفأ م

 ليفشكتسملا قيرط تضرتعا ىتلا ةريطخلا باعصلا لك بيجعلا طيلخلا اذه

 ىوس ةقيقحلا ىف تسيل ةيقيرفال ةديدج ةروص لجع ىلع اومسرو لئاوألا

 ايمو٠*٠ ءادوسلا ةراقلل انمهفو انتامولعمه ضومغ نم تداز شودشم طيلخ

 نيب بشن ىذلا عارصلا كلذ انئامولعم باصأ ىذلا باراطضالا انه ىف داز

 ٠ ةيقيرفأ تاورث نم ربكأ بيصن ىف نيرخآالا عمطو ةفلتخملا حلاصملا

 ةيلست لثم ىلحملا كالهتسالل مدختست تاقيرفالا هذه تناك“ امدنعو

 تالحرلا ضعب نع بتكت تاركذمل اعوضوم وأةءارقلا ىف نيبغارلا ءاقدصالا

 فيز نم ررض ىأب اهسفن ةيقيرفأ وأ ملاعلا بصي مل ةصيخرلا لويملا ءاضرإل
 ٠ اهبذكو , مئاقولا هذه

 ةعومسملانيفظوملا رايك وأ نويسايسلا ةهيفيرفأ نع ثدحتي امدنع نكلو
 ةرهشلا ووذ نولسارملاوأ رابكلا نويلامللا و) ةيسايسلا رئاودلا ىف مهتاوصأ

 مهتازاجأ نوضقي نيذلا باتكلا وأ ةيسايسلا لويملا ووذ ءاملعلا وأ ةيملاعلا
 نيح نيذلا ةنعماللا ءامسالا ىوذ لك داصتخابو ةدنيدج داوم نع نيثحاب

 نم ةلاهب طوحم هنال مهمالك لبقتن ةيقيرفأ نع انيلا نوثدحتي وأ نوبتكي
 وأ طلخ ىأ ناف ةيقب رفأ نع ءالّؤه كثدحتي امدنع ةنائرلا مهثامسأو مهت رهش

 ءالؤهررقي نأ نكمي ىتتلا ةيقيرفأ نأ امك راض ريغهرابتعا نكمي ال بارطضا
 ٠ ريثكلا ىناعت فوس اهرئاصم
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 000000 او دجون ىتلا ةيسس | فر نأ ىل مدبيو زأ 2 ىبتلا ةيمساسالا قورفغلا نأ ىل مدبيو 0
 ا 0 هيقيرفأ نيبو «تاقي رفالا» 5 7

 0 6 ةيئاسنا قئافحب ىنعتال يتلا ةيداصتقالا 0 ةيسايسلا ةسفانلا رظن ةسهجو نع دعاشت ضراك اهتقيقح نم لقأ ىلا تطبح ٌْ
 نرمقيتم اههآ ةراق ىوس بل يل ا 5 مآ راق تسيل هيطارقميدلا هفسلفلا قانتتعاو ةيحيسملا يعدل ىلا ةيندسللا رظن ةهجو نم ىرت امك ةيقيقلا ةيقبرفاو نييقيرلالا

 ا ملا فرح ةيقبرقأ نأ دكأتن نأ بجيو

 مندق ةطيرخلا ىلع اهارن ىتلا كلت 0 تاوتسلا لالخ اهناشكتسا

 قيرطنع مأ ربلا قيرطب ءاوس ةريخالا نينامثلا تاونسلا لالخ | وجلا
 قبرك ع م رمل يح : 2 ازِجأ الا اهيغ اضماغ قبب ملو :

 تسرع دق نزولا ايعاور نانا ل فوسو

 رم هنأ لب « تاقيرفالا » نوعنصي نيذلا ءالؤه نم اديزم بدج ١
 نم هلا لب 3 هدرتو هيقيرفأ راجحأ نأ امامن ميحصل

 +1 ىنعمب وأ اهنداعمو اههايمو اهتبرتو هيقيرفأ راج
 3 : 3 أ دق اذه لك ىداملا اهدسج

 أ مهريغو سرادملا ةبلط دنع افورعم حبصأ دق ماه لك 7
 0 داور < لئاوالا داورلا ىذل افورعم ناك امم ريثكب
 ا ا ءاوس مهتاقيرفأ اوقرتخأ
 اتمرجت يتلا رولا تايرعررت ما ميياحلإ لع دارس مهتاقيرلا وارتحل

 ىلا قئاقحلاو ةيقيرفال ةيناسنالا رارسالا نأ اضيأ حيحصلا نم 0 ١
 ديدحت ىفو ىداصتقالاو ىسايسلا ةيقيرفأ لبقتسم ري رقت قامس 0

 هجردب ةقورعم قئاقطلاو رارسالا هذه ةيناسنالا حلاصملا م يف 5

 ل ف « اماع نيسمخ ذنم هيلع ثناك امه لق
 دف هملعتي نأ ءرملا لواح ام لكو نيسمح ل

 ةبيرغربتعت ىتلا ةيسايسلاو ةيداملا حلاصملا ةطاسوب بقع ىلع اسأو ب ْ

 « ءايشألاب ٠ اصنالاو ةيقيقحلا ةيقيرفأ ٠٠ ةيناسنالا هيفيرفأ حلاصم نع
 تحبصأ دق ةيقيرفأ ىف ةيناسالاقئاقحلاب هلصلا نكلو اقثون رثكا حبصأ 1
 ةتباثلا راكفالاو بتكلا ىف ةدراولاتام 0-0 5 5 لب 0

 ءرغلا عياطلاب ةيقيرفاعبط ىلا اما ىعسن ىتلاو نوذخا ضراوع هي

 00 وأ ةصلاخلا ةيلامسأرلاحور اهتدسفأ ىتلاةسايسلا ةطاسوب

 نيدلانيفقثملا مظعمو ىتبيفوسلا عباطلا تاذ ةيروثلا راكفالا ةطاسوب ىبرغ

 قسارم رابكو نييرادالا نيفظوملاو ةذئناسالا لثم مويلا ةيقيرفأ ىلا نوبعدذي
 ةيقيرفأ نوربعي اودوعي مل ءاملعلاو باتكلاو نييسايسلاو ةيملاعلا ةفاحصلا

 ةلينق ةلق ادع ام كلذو اماع نيسمخ ْدنم كاملا ناك امك مهمادقأ ىلع اريس

 ةبرطمضل!ثادحالل ةسوململا صاظملاب الهس الاصتا نولصتي كلذب معو مهتم

 يقربال ةقدب نوللحيو نومكحي مهو ةريثكلاممجتلا نكامأو ندملاىفعقت ىتلا

 نب ىنلا ةيابفلا ةيقيرفأ قئاقح ىلع اعيرس نورمي مهنكلو كشلا !هبلا

 ةرثكلا تاقياضملا نم مغرلاب ةيئادبلا مهتلاح ىف اولاَر ام نورثعبم سانأ

 قئاقحلا ريدقت ىف نوفقثملا ءالؤه لضفي كلذبو ٠٠ مه رمغت تأدب ىتلا

 ةلقيقح اهنكلو ةلوهجم ةيقيرفأ ٠ ٠ ىرخالا ةيقيرفأب ةصاخلا ا

2 5 

 «يوتعلاو ةليلعلا تايناكمالا ىوذ راجتلا ىوس دجن ال ءالؤه بناجبو

 تايلاسرالالاجرو فيعضلاىلقعلا دادعتسالا يوذ راغصلانيكظوملاو ةفيعضلا

 ءالؤع نأ وه هلوق ديرأ امو ٠ ةنولئثمي ىذلا ناميالاب اريثك نوئبعي ال نيذلا
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 ىلع ةيفاكلا ةردقملا مهيدل سيل ةيناسنالا ةيقيرفاب اقينو الاصنا نيلصتللا
 لاصتا مسهل سيل ةردقملا هذه نوكلمي نيذلا ءالؤهو ٠ ٠ ملعتلاو ةساردلا
 ءالؤه ىدل ةيقيرفأل ةيقيقحلا تامسلا دجي ءرملا نأ هيف كشال اممو ةيقيرفأب
 لتمنال رعاظملا هذهو ٠٠ ةرطفلا يعز وشيعي اولازام نيذلا نييلبقلا ناكسلا
 اوقلت نيذلا ةيقارلا ةقبطلا نم نلييقيرفالا ضعب ىف نوريثكلا دقتعي امك
 روذج مهل سيل سانلا ءالؤه نال“ ةيقيرفالاو هيبروالا تاعماجلا ىف مهميلعت
 اولصح ىتلا ةفاقثلا ىف مهل ام لثم ةصاخلا هيقيرفالا مهتفاقت ىف ةقيمع
 ٠ اهيلع

 نومكحتي نياللابارسلا نوهبشي نيدذلا نييقيرفالا ءالؤه نا ىنحلأ ىئنا
 ةيقيرفالىناسنالا ريصملاىلع رمدم ريثأت مهل نوكيفوس ةسايسلاو بدالا ىف
 للك اهارن ىتلا ةيقيرفأ نأ مشبك مهتريصب اودقف ميهنال ةيقيقحلا
 ةراضحلا تاذ ةسيقيرفأ ىم تسيل بدألاو ةفاحسصلا ىف موي
 اذا هنأ عئنتقم انآو ناسنالا ةسايسب ةريدجلا ةيقيرفأ ىه تسيلو ةيحيسملا
 عسقت فوسف ةقيقحلا ةفرعم ىف ملاعلا ىف ناتعراصتملا ناتوقلا تلشف

 ٠ اهنكست ىتلا بوعشلا نيب ةيقيقحلا هيقيرفأ ىف تابارطضا
 ىف عوقولا ةكيشو ودبت ىتلا ةروثلا نأ لوقلا عيطتست نلف كلذ عمو

 لاح لك ىلعو بارطضالا اذهل ةرشابم ريغ وأ ةرشابم هجيتن ىه ةيقيرفأ
 ىتلاةيملاعلا ةدوثلا لثم كلذئىف اهلثم ةيرورض تناك ةيقيرفأىف ةروثلا ناف
 كارتشالا بنجت ةيقيرفأ عطتست مل ناتللا ناتيضاملانابرحلا اهمايق عنمت مل
 ىتلا افلسس ةعقوتملا راثآلاو ةروثلا هذهل ةدحوملا ريغ لاكشالاو ٠٠ امهيف
 هذهةفلتخملا ةيروثلا تاكرحلا نيب ماجسنالا نادقفو لاكشالا هذه تدجرأ
 تاقيرفالا هذهنع ةجتانلا ةلئاهلا تابارطضالل ةيقطنملاو ةرشابملاجئاتنلا ىه
 ٠ ةيداملا انرصع حلاصمو هعنطصملا تاسايسلا اهارث ىتلا

 ىجنزلا سنجلا ىلا طقف ريشأ ال ىنئاف ةيئاسنالا ةيقيرفأ لوقأ امدنع
 قةيلصالا سانجالل ةكرتشملا حلاصملا عم دحتي نأ بجي مهريصمر كانه ملعتو دلو مهنم ريثكو ةيقيرفأ ىف ايلاح ةميقملا سانجالا لك ءاضعأ ىلا لب
 دوسالا سنجلا نأ الوأ ضرتفأ نأ ىعيبطلا نم نكلو دحاو ىقيرفأ ريصم
 يضاحلا ىف كلذك وم امكو ىضاملا ىف اسئاب ناك امك باجعالاب ريدجلا
 .٠ ةيناسنالا نم ةيلاخ ةراق ظمسو لبقتسملا ىف اسئاب لظيسف

 هجولا ىفخي ىذلا بارطضالا اذه نم اروص كيلع صقأ نآلا ىنعدو
 اهروطت ىف اهنأ وه روصلا هذه نيد كرتسملا لماعلاو ةيقب رمال ىقيقحلا
 ىلعوةنيعمتاسايس ءاطخا ىلع ةخحراص ةلدا يقودس تسيل ةيلمعلا اهحئامنو

 تاسايسلا هذه نكلو ةنيعم ةيقي رفأ قئاقح ةفرعم ىف قيمعلا شقانتلا
 ٠ قئاقحلاب هتفرعم قمعتب متجيال ادحأ نأ امك ريفتتال

 ةفوشكملا برحلا ةدحتملا معالا ةئيه اهب بقارت ىتلا ةيبلسلا هذه
 ريس نع تاشقانملا هذهو ةيقيرفأ بونج داحتا ىف جونزلا دض ةرمتسدملا
 ةيعمج ىف روتست ىنلاو اهقيدصت نكمي ال ىتلا ةيقيرفأ ىف ثداوحلا

 ريصم ديدحتل ةماعلا ةيعمجلا نسفن ىف رودت ىتلا ةعيظفلا 4بعللا هذعو بوءشلل هليثق نم رثكأ تاموكحلا نولثمينيذلا نييسايسلاو نييسامواب دل“
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 5 لا ةيعويشلل ةيسايسدلا حلاصملا ةطاسوب يناسنالا ةيقيرفأ

 -- 5 نود م ءىواسم لك 5 ناك ناوا برغلا نع ةيرامعتسا
 يتلا ةيروطسا هيطا رقميد ةمظنا ىلع ةمئافلا هيلامسأرلا حلاصمو ةناتسخ

 عارصلاو ةيتييفوسلا ةيعويشلا نع امثاو ارش لقتال تاقوالا ضعب ىف
 اهنع عفادي نم دجتو ضرفت تلاز ام ىتلا حئاوللاو نام واملا دض لتافلا

 ةيدوبعلا نم اوسأ هتالاح ضعب ىف ربتعي ىذلا ىرابجالا لمعلا يظن ىفختل
 ىربكلا ةيبرغلا تايطارقميدلاتاموكح هفيضت ىذلا ىئاسنالا ريغ ديباتلاو
 هسايسسم قع درقلا هماركو ناسنالا قوقح نع ةعفادملا اهسفن ربتعت ىتلا
 نويطارقميدلا سيل 1 ١ : ةمددلا 2, اهركنتسي ىتلاو ةيقيرفأ ىف رازالاس روئاتكيدلا
 نم زب م١ ىذل هيديلقتلا ىئاسنالا ءاخالا رعاشم لب بسحف « نويلاغتربلا
 داحناو اينيكىف ىلغت ىتلا نيكاربلاو «ماظنلا ضراعي ىذلا ىلاغتربلا بعشلا
 قئاقحلا ىه ةلئثمألا هذه لك + نيوكتلا ةثيدح ممالا ىفو ةيقيرفأ طسو
 بوعشلل بيرقلا لبقتسملا دض هجوملا ديدهتلا نع يحلا ريبعتلاو ةخراصلا

 هلكملاعلا دض لقأ ةجردبو ؛ ةيقبرفأ نكست ىتلا سانجالا عيمج نم اهلك

 ةيقيرفأ تالكسشم ادسفو مريلا نمكت « ةقياسلا قئاقحلا قاطن ىفو
 ٠ هيلاغتر بلا

 رين تحت حزري ىلاغتربلا بعشلا نا ٠٠ ةدحاو ةطقن نآلا حضوألو
 ةمكاح ةطلسس هديؤت ةيغاط ةوقل ةادأك , اماع نيثالث ذنم ةمشاغ ةيروتاتكد

 لالتحا شيج اهنأكو لافت ربلا تمكح ٠ تازايتمالاو تاورثلا ىف 2 همشاغ

 ركفلا ةداقر نييعرشلا هيلثمم تلزع ٠٠ بعسشلا تلزع دقل ٠١ ىبدجأ

 دقواهءارآو اهتاهاجتا ةوقلاب تعفرفو تالكشملا لكن عْزيلاغتر بلا لمعلاو
 سيئرللةيصخشلا تايغرلل اقيقحت ةريخالاةلس نيثالثلا لالخ هلكاذه ثدح

 اميفوايسفت لاغتربلا ىف هلك اذه ثدح هلتمي ىذلا نايغطلا ءاوعال ءاضراو
 وأ ىلصالا نطولا ف نوشيعي نيذلا نويلاغتربلا حبصأو ٠٠٠ راحبلا ءارو

 نيذلا لييلصالا ىلاهالا ىوتسم ىلا اوطحنا دقو هيلاغتربلا ةيقيرفأ ىف
 نيف كلذلو ٠ سيلوبلا رماوأ ةعاطاو بئارضشلا عفد الا ائيش نولعفب ال

 تالكشملا ةيلوئسمو نيلثمموبعش نم همضت امب لاغت ربلاىلا باستنالا الهلا

 اهدقعتواهريست ىتلاةرادالاو تاسايسلل راعلاو لجحخلا ببست ىتلاةرضاحلا
 تعجش ىتلا ةيطارقميدلا ىوقلا ضعب تاموكح قاع ىلع اهنم ربكالا ءزجلا عقب

 * ىدادبتسالا هماظنو ىلاغتربلا روتاتكدلا رآ رمتساب اهطابتغا تنلعاو

 ةيطارقميدلا لاكشا ضعب براحت تاموكملا هذه نأ نم مغرلاب

 ةيلاغتربلا ةيطارقميدلا لشن ةيجو سكعأ ىننا دقتعا كلذ بتكا نيحو

 اهناب رازالاس ةسايس مهنا ىننا ةلبقتسملاو ةرضاحلا ةيقيرفالا تالكشملانأشب
 فدهزأ دكؤأ انأو ىلاغتربلا بعشلا هىدابمو رعاشم دعضو لاغتر بلا دض

 دوقتاهبنكلو بسحف رازالاس ةسايس ىلع ءاضقلا ال ةيلاغتربلا ةيبطارقميدلا

 تتبثأ دقو ةيناسنالا ةماركلا باحر ىلا ةيقيرفأ ىف لاغتربلا تافرصت

 ٍليوطلا اهتبرجت لالخ نم لاغتربلا اهب ىئعتو ةيلاغتربلا ةيطارقميدلا
 لحرملع -هيفاكلا ةيرحلا تحئم اذآ فقردقلآو ةرادالا اهبدل نأ ممألل ةديسشمك

 ىلعو ليوط دمأ ذنم ةرقتسملا ةيروتاتكيدلا اهتدجوأ ىتلا ةريطخلا تالكشملا
 رييسسعملا ىلا راحيلا ءارو اميق اهتارمعتسم نكست ىتلا بوعشلا ةدايق
 ٠ ىلاسنالا

 اك



 ةعب رص لاغت ربلا تطقس ةيفيرفأ ىف اهتلاسرب ءافولا ةلواحم ءانثأو

 اهدسفن سرحت نع ةزجاع ىهو ةيتسشاف ةيزان ةيروتاتكد ةنايخو ردغ

 ةريبكلا ةيطارقميدلا ىوفلا اهب دمت ىتلا ةدعاسملا ببسب داهطضالا نم
 ٠ ةرضاحلا هموكحلا

 ريهعلا بيلاسأ ةيقيرفاب ةيلاغتربلا ميلافالا ىف رازالاس قبط دقو
 مالس هاب ىمسي ام صرصسيل مالا نطولا ىف اهمدختسي ىنلا اهسغ
 ٠٠0 اريثك هتياعد هل تلله ىذلا « رازالاس ماظن » ب ىمسي امو « رازالاس

 طغضت ةهج نمق ٠٠ روبقلا ىف نم الا امهفرعي ال ماظنلاو مالسلا اذه لئمو
 ناف ىرخأ ةهجو نمو همالآ نأمتك ىلع هربجتو ماعلا ىأر!ا ىلع ةيساق ةوف

 طاطحنا ىلع تلد دق ةموكحلا نديد تحبصأ ىتلا ةفرعملاو مدقتلا ةبراحم
 تاناويحلا ةيبلس ىلا هموكحلا وحن نيئطاوملا ىلع ضورفملا ةعاطلا بجاو
 دض هباقرلاو سيلوبلا اهذغني ىتلا لئاسولا هذه تقلخ دقو ٠٠ ةيلزنملا

 سؤبلا اهيف فعاضت ةموتكملا ةروثلا نم ةلاح مألا نطولا ىف نينطاوملا
 ةقبطلا ىلع ودبي ىذلا ديازتملا ىنغلاو ةيبلغألا هتحت حزري ىذلا ديازتملا
 رينعي ىذلا فوخلا هاوفالا ىف اهسبحي ةروثلا هذهر ةدبتسملا ةمكاحلا

 عفر ىلع لمعلا فقوت دقلو سانلا ةيروتاتكيدلا هب تباصأ ىذلا ضرملا
 لمعلا لاكشأ ًاوسال حمسو راحبلا ءارو ام ميلاقأ يف ىلاهالا ىوتسم

 تلضفو ٠٠ ةرحهلا ىلع ةيناسنالا صانعلا ْنسسحأ تلمحو روهظلاب ىرابجالا

 لالغتسا ىف ةيمارجالا هراثآ ترهظ اريرش ايرادا اماظن ةيروتاتكيدلا
 ىفو نطولا لخاد ىف ةفورعم ةئيسلا ةلاحخلا هذهو + - ةينطولا ةلماعلا ةوقلا
 مبئانو راحبلا ءارو ال ىفاسلا نشتفملا ىتفصب تلواح دقو هلك ملاعلا

 ىلافت ربلا ماعلا ىآرلا رصبأ نأ فورظلا هده دض ىلاغترإ رئاكو الوحنا

 ةيقي رفأ ةسايس ىلا نكمي ام عرسأب دوعلو لاوحالا هذه فقوتت ىتح

 نم رازالاس ماظن هلاني ىذلا دييأتلا نكلو ةيقيقح ةيلاغترب ربتعت
 ٠ ائيش لعفن نأب انل سمسي مل ةريبكلا تايطارقميدلا

 ةداراو لامآل داسضم ءىش ىع مويلا ةيلاغت ربلا ةيقيرفأ ناف كلدلو

 نم ةعودجم اهنا ىلاغتربلا بعشلا عومجم نم ةئاملا ىف نينامن حورو
 هيلامسأرو ةيسايس ةلق اهلغتستو اهلتحت ميدقلا زارطلا ىلع تارمعتسملا
 قافقت ىتلاباعصلا لك تبنت فقوملا اذه نمو ,ةملكلا ىناعم لكب ةدبتسم
 وهعوىناسنا ريصم وحن ةيلاغن ربلا ةيقيرفال ىقطنملاو ىعيبطلا روطتلاقيرط
 ةيقيرفال اهاتمتي نأ ءرملا عيطتسي ىتلا ةديحولا ةميلسلا ةسايسلاو ريصملا
 ىلا لافت رملا تداع اذا قيرطلا اذه ىلع ريسنس اننا امزاج دقتعأ انأو
 نرقلا اذه لئاوأو ىضاملا نرقلا رخاوأ يف اهتعبتا ىتلا ةميدقلا اهتسايس
 ىتلاو نيبقيرفالا ناكسلاب لاصتالا نم نورق ةعبرأ براجت اهتمعد ىتلاو
 نم ناكسلا عم ةيلامو ةيحور ةدحو ىف شسيبعت نال لاغت ربلا هاجتا ترمهظأ

 نم هتباصعو رازالاس ةيروتاتكد اههجو ىف فقت ملو ىرخالا سانجالا
 ٠ نييزاهتنالا

 ئه. نيراستكل كلا ماهتا عض وم مويلا تددصأ رامعتسالا ةملكو

 ةحلسملا ةوقلاب لالتحالاو فاشكتسالا نمضتت ىتلا ةفلتخملا اهيناعمب
 .ىلا فدهي ىذلا ناالا ىوضعلا اهانعمبو ىداصتقالاو ىسايسلا عمطلاو
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 نم تاطحل اهن ةرينكلا اهمايأو اهئاطخاب هملكلا هذه بعمشلل ةيرحلا قيقحت
 تاماهتالا هجون نأ لبقو .. اهئادهشو اهيسيدقو اهلاطبأب ةمظعلا «٠ ةمظعلا
 كمي ناك له وه لوالا  نيلاؤس انسفنأ لأسن نأ بجي رامعتسالل
 جددو بادآ ىطعي, ناو ىبهذلا هرصع ىف رخآ لكسب دجوي نأ راعبتسالل
 اذا ةايحلا ىف رمتست نأ ةيقيرفآ بوعسشل نكمي ناك لح ىناثلاو ؟ رصعلا
 !شدت لبق هديت تناك ىتلا ءانفلا لماوع مامأ اهدحو تكرت دق تناك
 قاقرتسالا ىه لماوعلا هذه مهأو ىجنزلا سنجلا ليوط نمزب نييبوروالا
 نع الضفو ؛ رسبلا موحل لكأو ةذوعشلاو رحسلا لامعأو ةيلبقلا بورحلاو
 تلصح ىتعلا بوعستلا تأشن هماثاو هئاطخأ لكب رامعتسالا نم هناف كلذ
 ٠ لالقتسالا ىلا قيرطلا ىف ىه وأ اهلالقتسا ىلع ةيقيرفآ ىف مويلا

 زامعتسالل ميدقلا ىريربلا ىلوطبلا ىنعملا هلحرم نم لافنثالا ثدح دقو
 ىنعملا اذه لاجم ىفو قرلا ىغلآ نيح ةرصاعملا ىوضعلا ىنعملا ةلحرم ىلا
 ىف ةريبكلا اهتربحو ليوطلا اهخيرانب لاغتربلا تادب رادفتسالل دراج
 ةراقلا ميسقندنع ترهظ ىتلا لودلا كلن خيراتو ةربخ قوفن ىتلا ةيفيرفأ
 هسايس تادب ةرينكلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا باعصلا نم مغرلا ىلعو
 يئالعتسا قيقحنو راحبلا ءارو اميف ةعقاولا بوعسشلا قىوئسم عفرل

 فارشالاو ةرادالاو نوناقلا لاجم ىف هسايسلا هذه ترهظ دقو ايجيردت
 نييلاغتربلا نيب تالصلاو تاقتالعلا لاجم ىف هب ترهظ امم لقال كشب ىموكحلا

 تاعماجلاو ةيوبالا سرادملا ىف نورهظي جونزلا أدب دقو تارمعنسملا لهأو
 006 ةيلاغتربلا اينيغ ىلع امكاح جوئزلا دحأ نيعو ةنوبسلو اريئيوك ىف
 لخدتلل امدادعتسا ةيادبو جونزلا نم ةزاتمم ةقبط نيوكت ةيادب ىه هذهو
 صرسب ال نييلاغتربك اهلخدنت ٠٠ ميلافالل ةيرادالاو هيبسايسلا ةايحلا ىف
 لسقتسملا عمتجم ةروص اشيأ اذهو ٠٠ ةيبدأ وأ ةينوناق قورف مهقي رط

 تقلخ ىتلا ةسايسلا ىه هذهو ٠٠ ةيرصنعلا ةقرفتلا تالكشم نم ىلاخلا

 ناكملاو نامزلا قورف نع رظنلا ضغب لالفتسالا وحن اهتداقو ليزاربلا
 روصطتلا ذيفنتل ةمزاللا ةيلاملا رداصملا اهصقنيسس لاغتربلا تناك اذاو
 روطتلا بحصي نأ بجي ىذلاو لاحلا ىف ةبقيرفالا اهميلاقأب ىداصتقالا
 لالتحالا هب موقي ام هريهظي ىذلا صقنلا كلذ ىعامتجالاو ىسايسلا
 كلت ىه كلذ نع ضرعي ام ناف ةيقيرفأ ىف ىرخالا ىوقلل ىداصتقالا

 ٠ نييقيرفالا نييلاغت بلا نع تأشن ىتلا ةيناسنالا تاقالعلا

 انتماقا رربت ىتلاو هيقيرفأ ىف ةيديلقتلا ةيلاغتربلا ةهسايسلاو
 تالكشملاو ٠0 بقع ىلع اسأر رازالاس ةيروتاتكد اهتبلق دق كانه ةليوطلا
 ىتلا ةيرامعتسالا تاسايسلا ىلا ةدوعلاو بالقنالا اذه نع تمحن ىتلا

 رركاو اذه لك ملاعلا اهمهتي نأ لبق لاغتربلا ماهتال تضرعت نأ قبس
 ىلع سيلو هتباصعو روتاتكيدلا سأر ىلع هتيلوئسم عقت ىرخأ ةرم كلذ

 ٠ لاغتربلا نسسأر

 ةيطارقميدلا نا تايلوئسملا هله لك داعبا ىنعي ال لاح لك ىلعو

 ملاعلا ىف اهلغوت ىدمو تالكشملا هذه ةروطخ ىدم فرعت ال ةيلاغت رملا

 لع ٠ ٠ ةيقيرفأ لبقتسمو بوتشلا قوقحو ةيودعملا ءىدابملاو ىسايسلا
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 ناو تالكشملا هذه ةقيقح ردقن نأ ةيلاغن ريلا ةيطارقميدلا لواحن سكعلا

 ٠ اهكلمت ىتلا تايناكمالا دودح ىف لواحلا اهل دجت

 روم ةيلاغتربلا ةيقيرفأ ىف ةيطارقميدلا هابتنا بذجي فوس امو
 ٠ طغضلاو رهقلا ىلع ةينيم ةسايس نع شنت ىتلا ةديدعلا تالكسملا
 ةيناسنا ريغ اهنكلو , بذكلاو هيومتلا ىفو ةياعدلا ىف الا ديفت ال هسايس
 ةيقبرفأ تطعأو ىديلقتلا ىقيرفالا ريبعتلا تالكشملا هدذصه تريغ دقو

 ٠ نآآلا اهنما ودبي ىذلا ففنازلا هجولا ةيلاغن ربلا

 روتاتكدلا اهدجوآ ىتلا ةيساسألا تالكشملا هذه لحن نأ درجمبو
 ديف ال ةرح ةيطارقميدلا ماهملا ةسرامم حبصتو دالبلا ررحتن' نأ درجمبو

 ةهج نمف ةيقيرفأ ىلع هسفن ضرفي فوس لمعلل اديدج اجماترب ناف اهيلع
 أديت فوسو ميدقلا ماظنلا اهكرتيس ىتلا ماثآلاو ءاطخالا محصت فوس
 ىوتسمعفرو ةيسايسلاو ةيبدالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا تاعورشم ديدج نم
 ةدايقب متهل فوس ىرخأ ةهج نمو نيمئادلا نينطوتسملاو نييلصالا ناكسلا

 ىلاردفن وكاوأ ىلار ديف داحتا نيوكتوىتاذلا مكحلا قيرط ىفةيلاغتربلا ةيقيرفأ
 تاداحتالا رثكأ نوكيس ىذلا ذاحتالا كلذ ةيلاغت ربلاب هثدحتأا لودلا نيب

 ٠ هيناسلاو ةيعيبط
 حلاصملا عم ممالتي ىذلا ديحولا وم قباسلا جمانربلا نأ ىل ودبيو

 لتحت ةرح ةمآك لاغتربلل ةيداصتقالاو ةيحورلاو ةيسايسلاو ةيبدالا
 نييقيرفالا ملاصم عم اضيأ مءالتي امك ةرحلا لودلا ةعومجم نيب اهناكم
 مهرئاصمب رارضالا نآلا نكميال نيذلا ةيلاغتربلا ةيقيرفأ ىف نينطوتسملاو
 ' ميسج ررض اهسفن ةيقيرفأل لب اعيمج مهل ثدحب نأ نود اهتضراعم وأ

 ليجلا مالظ نم جرختل ةمراع ةرول ىف نآالا بهن ىتلا ايقيرفا نا
 ٠٠ ءىدابملا ىلا سيلو فطاوعلا ىلا اهتدايق ىف جاتحت ةيقيرفأ نايسنلاو
 ةسسعل طسو ىفو ةروثلا تالامتحا ريدقن ىلا سيلو ةروثلا تأضيبن ىلإ

 ءالؤم كانه نوكيبس هنأ ملعأ اهيف كوكسلملا جلاصملا ةبعل هذه فطاوعلا
 اليصأ ايحالصا اجمأن با ل ني. هلخو ريغ وأ ندماغم _ نوديريس ٍنيذلا

 «ةيحالصالا مهططخ ذيفنت ناكما ىدم نع اولءاستيل ةظل اورظني نأ نود

 وأ ةئيس رداصم نم ةيقب رفأ نع مهتامولعم اوقتسا نيدلا سانلا ءالؤهو

 دجوت مل مهتليخم يف اهنوروصتب ىتلا ةيقيرفآ نأ ثيحب ةيرظن رداصم نم

 ١ ىف ءاكرش مهنكلو ةيقيرفأ نع ةديج تامرلعم نوفرعي مهريغ نورخآو دعب

 كالا ل ل لماللا لوفسسالال نوحضتب فوم يمول تاتياتت
 ممالا هقلطت ىذلا حالطصالا ىحو هياصولا تعدت تللازام ىتلا هيعب رفالا

 عيمج قح ًادبمب الا ءىشب اوئبعي نأ نود هلقتسملا ريغ لودلا ىلع ةدحتللا

 ةيقيرفأ فرعي صخش ىأ نأ نظأل ىناو ةيرحلا ىف ضرالا رهظ ىلع بوعسشلا
 كراسعملاو تاعزانملا ىف اهثاريمو ةيسايسلا ةيليبقلا اهماسقأب 0

 اهيلا ةلوكوملا ماهملا ةسسراممل 8-١ مدع نم ةيجانلا تالكشملاو ةيليبقل
 دعت نأ لبق 2 حيصي ل ماسلا لالقدسإلا اذه نأ نة يقودس

 ىتلا بعاتملا تفعاضتل كلذ الولو ٠٠ ىتاذلا مكحلل ةمزاللا طورشلا
 ىرخالا ةيرشبلا سانجالا قوقح كاهتنا دادزيس امك ىجنزاا سنجلا اهيناعي
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 النهب دهعل نأ انئكمي نه ىلا نكلو ةريبكلا هراقلا يف اهسفن تمعد ىتلا

 نيتوفلا حلاصم مدخت لولحلا هذه ضعل نا تبت دقو لعفلاب برج اهضعبو
 ىقيرفالا بعشلا حلاسم مدخت امم رثكا ملاعلا ىف نيتعزانتملا نيتربكلا
 ناكم نيتطلسلا ىدحا لالسحا وه ريئأت نم هتدحتسام لك نأ ذا ؟ هسفن
 ىلع ةردق يشكآأ نانوكي فوس نيتوقلا نيتاه نا ىلع لدي ءىش الو ىرخالا
 ليوط تقو ذنم كانه تلظ ىتلا ىوقلا نم ىناذلا مكحلل نييفيرفالا دادعا
 نم مجاهي ىتلا ماثآلا و ءاطخالا نع لوئسملا وه يىديلقتلا رامعتسالا نا
 ٠ موي تاذ هلالغتسسا " عضوم تناك ىتلا و روثت نيح مويلا اهلجأ

 تكورىضمدعب الا امهضيرعت نكمي ال ةفرعمو ةربخ اضيأ بستكا دق هنكلو

 نا نودكأتم اننأ امبو عومدلاو قرعلاو ءامدلا نم ريثك فزنو ليوط
 ءىداسبم دجون هناو كلذ دعب رمتسي نأ عيطتسي ال ميدقلا رامعتسالا

 , سانلا نيب ةيسايسلا تاقالعلا نع ةديدج ةيرظنو ةديدج حورو ةديدج
 عيطتست ةروثلاب سيلو ةقلعتملا ريغ حلاصملا ريوطتب هنأ ردقن اننا ثيحو
 نأ ىف كش كانه نوكي الا بجيف ىناسنالا اهريصم ىلا داقت نأ ةيقيرفأ
 ىتلا ىه ةبرجتو كانه ىضام اهل ىتلاو هيقيرفأ ىف مويلا ةدوجوملا ممالا
 . ىتاذلا مكحلل ةيقيرفأ بوعش دادعال نامض نسحأ مدقت

 هذه لثمر« نآإلا ىتح نورق ةعبرأ ةدم ةيقيرفأ ىف لاغتر بلا تلظ دقلو
 ىتلاو هيقيرخالا ةراقلا ءاحنأ لك ىف ةماقا لوطأ ربتعت ىتلا ةليوطلا هماقالا
 ةطلس ةيضاسملا ةثالثلا نورقلا لالخ حبصت نأ نع تفقوت ةلود اهتنكم
 ىلع ةردقملا دجوت نأ نود رمتستل نكن مل ةماقالا هذه هيركسعو ةيداصتقا
 ٠ سائجالا مذهب ةقيمبعلا ةفرعملا نودو ىرخالا سائنجالا عم ةايحلا

 زكرم ىف ةيقيرفأى ف ةيلاغتربلا تارمعتسملا ناكس نم مويلا دحأ الو
 ةاساملل ضرعتي نأ نود لاحلا ىف ىسايسلا لالقتسالاب ةبلاطملاب هل 1
 ىتلا قرخالا سائجالا ءاضعأ لع ءاضقلا عم ةيربربلا ىل ىلا ةدوعلا ةيلاتلا

 ىتلا ىرقلا نم ةدهباو ةطاسوب لاحلا يف مهعالتبا وأ مهحبذو كانع شيعت

 بوعشلا حلاص ىف ف سيل اعبطو - ةراقلا يف ةديدج زكارم يلا مويلا علطتت

 دق عالتبالا تل لثم ناف لاح لك ىلعو لولحلا كلت نم لح ىأ ةيقيرفالا
 تانامضلا مظعا مددقي ىذلا لحلا دكأللا لحلاو ىرخأ ةوق حلاصم مدخي
 لاغتربلا ديرت ىذلا ٍقيرطلا ىف ليقارعلا عضو نمضي ىذلا وه ةيناسنالا

 ذئنيح دحتم عمتجم ةماقاو اهميلاقآ ريرحت ىف اهتمهم ذيفنتل ةعبتت نأ ةرحلا

 ةعبرأآ تريتسا ةكرتشم ةايحو راوحجل ةيقبطلا ةجيتنلا وه حبيبي فوس

 ٠ نأالا ىتح نورق
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 ايفل أك وجو احيا

 فرب هعقوم ىف عياف وهو الزعتم ناك ول امك ةيفيرفا بونج قديي 0

 0 ا نابردو جريس موج لثم ا
 برقأ ةيقيرفأ بونج داحتا نم لعجت ةعيدبلا هعرازمو ةليمجلا هقئادحوب
 0 ل مر هيمحن اهنأ ودبي امك برغلا ىلا ةيفيرفالا دالبلا
 ضراوم داحتالا نأتنيب دق ةريخالاشدارحلا نكلو لامشلانم ةمداق قفدغت
 نييالملا ةئالو دوسلا نم نييالم ةرشعلا هناكسو نزحلاو ىمعالا بضغلا
 نوملعي نييويسآلا نم نويلم فصنلاو نينويلملا نم نويلملو .ضيبلا نم

 دق اهنكلو مزحلا قيرط نع مويلا لحت ةيقيرفأ بونج تالكشم نا اعيمج
 نأ نوشخي نوريثكلاو ٠١ امزح رثكأ ىرخأ لئاسو قيرط نع ادغ لحت
 ٠ داحتالا مالسلا دوسي نأ ليحتسملا نم عيصي

 دتمن ىتلا تالكشملا هذه هيفيرفأ بونح تالكسمل لولح داجيإ نا

 , كانم ضيبالا رامعتسالا خيرات ىه تمغم نورق ةنالث نم رثكال اهروذج-

 داحتالا جرخي نأ لبق ه ندنل ىف نولوئسملا عطتسي ملو الهس نوكي نل

 نمكت ىتلا ةيرصنعلا تالكشملا ةئدهتل اًئيش اولعفي نا « ثلونموكلا ,نم

 هيش تاءارجآلا ىدؤت نأ لمتحملا نم نكلو ةيقيرفأ بونج ةاسأم قامعأ ىف:

 سوعر رامثتسا فقوب ديدهتلاو داسحتالا مئاضب ةعطاقم لئثم ةيمسرلا

 نسمو ةيمسرلا ةيرصنعلا ةسايسلا ىلع ريثأتلا ىلا كانه ةيبنجالا لاومالا

 ليح ىلع ةرصاعملا داحتالا تالكشمل لهس لح كانه نوكي نل هلا حضاولا

 ىفو ىرمنعلا زييمتلا ةسايس لوبق ةدشب ةيبروالا ريغ ةيبلغالا ضفرن'
 نييقيرفالل حامسلا مدع ىلع ةممصم ءاضيبلا ةيلقالا ودبت هسفن تقولا

 ةيقيرفأ نم ىرخأ نكامأ ىفو هيراستم قوقح ىروذ نيئنطاوم اوحيصي د تأ

 ةيقيرفأ ىفو امهنيب لص دقعو نيفرطلا نيب بيرقتلا ىف لمأ كانع ودبي
 ودبي ةيقيرسفأ بونج داحتا نكلو اديعب لمالا اذه ودبي دق ةيلاغتربلا
 نم ديزمب الا براقتلاو حلصلا اذه اهيف متي نأ نكمي ال ةفيخم ضرأك

 3 ءامدلاو ىس املا

 ىباقلا متحملا فقوملا ةعيبط انل ودبتس هيتاالا تالاقملا ارقن نيحو

 « ةيلجح ةحضاو

 دحأو ىسايس بتاكو ىفحص وهو تسريف ثرو لوالا لافملا بئاكو

 بتك ىذلا ليمتوىد ىس٠د٠م امأ ةيقيرفأ بودجل ىنطولا رمتؤملا ءامعز

 داحتالا ةموكح ىف ( نييقيرفالا ) وتنابلا نوئشش ريزو وهف ىناثلا لاقملا
 ءىشنمو ىفحصلاو ىئاورلا لاجيس دلانور ثلاثلا لاقملا بتكي ا!ريخأو

 جراخ ىفنملا نم نآلا اهردصي  ةيقيرفا بوئج ةفيحص ريرحت سيئرو
 . !ريثأت ةيقيرفالا تثتحصلا رثكأ نم ةدحاو ىهو  تاحتالا'

 /١11





 مويلا يميرفا ببونج

 تسرف ثرو

 نآآلا نحن فرستن امك مفرصت اهسفن اننالكشم متهجاو دق متنك اذا
 نع اعاقد ةيفيرنا بودج داحنا ىف ضيدلا اهددري ىتلا هجحلا ىه مذه ب

 طخس لحم تحبصأ مهدلب نأ نم دكاتلا مهلعج دقلو مهدلب ةيسايس
 ىدانت ىتلا ناتسنالا قوقح تانالعاو ٠ ةداح عابط ىوذ نيساسح ملاعلا
 قوقحل ىملاعلا نالعالاو ةدحتملا ممالا قاثيمو عيمجلل ةيواستملا صرفلاب
 اذه لك ةيلودلا لمعلا ةمظنم اهندقع ىتلا ةعباتنتملا تايقافتالاو ناسنالا
 ةيقيرفا بونج ىف سيل نكلو ٠١ ىرخآ دالب ىف قبطي نأ نكميو ادج ميظع
 رصانتشعلا ددعتم عملجم دجوي ةراقلا نم ىبونحلا فرطلا ىف كانه لال

 ٠ اييصع ارابتخا هيبرغلا ةيئدملا هيف زانجت دقعع عمتجم

 ةظفاحألا قيرط لآ دشري ىقذلا رانملا ىه اهسفن ربتعت ةيبوئجلا ةييقيرفأو

 تبعذو تاموكح تنآ دقو ٠ ةراقلا قوذ ءاضيبلا ةدايسلا ىلع ةمئادلا
 تل دس ءاسضيملا ةرطيسلا ةسايس نكلو كاد مث بازحأ تلكشتو ىرخأ

 نع نيعفادسسلا رثكأ مه ةيلاحلا نييئطولا ةموكح ءاضعأ نا ريغتت مل ةتباث
 1947 ةنس لبق اهتسايس سسأ عضو ادب دقو افرطن ءاضيبلا ةدايسلا
 ىتلا ةيمسرلا ةسايسلاو «٠ نالام ةسائر تحت ةموكحلا تلكشت نيح ريثكب
 نيبو نضيبأ نييالم ةثالث نم ةئوكملا ةرطيسملا ةعامجلا نيب تاقالعلا مكحت
 مويلا ىمست ةسايسسسلا هذه نييالم ةرشع غلبت ىتلا ةيقيرفالا ةيبلغالا
 و ةقرفتلا ءامسأ ةفلتخم تارتف ىفو لبق نم اهيلع قلطأ نكلو ديئرابأ
 ءاوسو عزوملا وأ مسقم ا روطتلاو ءامضيبلا ةراضحلا ةنايصو 8 ةياصولا 0

 ةموكسح ماي ىف كلذ ناكآ ءاوسو ةياصولا وأ ةقرفتلا ىمسن تناكأ
 دوجو نوركني عيمجلا ناف ةيلاحلا نييئطولا ةموكح دهع ىف وأ سطمس
 ٠ ةماعلا ةسايسلا هذه ىف ةيرصنعلا ادم وأ ةفص

 نكلو هيف كشال رمأ كانه رطيسملا وه ضيبالا لجرلا نأب لوقلاو
 هريغ نم ىمسا هلأ ىلاو نيدمتم هنآ ىلا  ضيبلا ىعدي امك مجري كلذ

 نم ىبيعسسش ثارت نامزلا رم ىلع ايشن دقو ٠ نوللا ضيبأ هنآ ىلا سيلو

 فالتخاب تاياكحلا فلتختو ةيرصنعلا ةقرفتلاغيوسعل بيذاكالاو ريطاسالا

 ٠ نيعمتسملاو ةاورلا

 دالبال يبونجلا فرطلا ىلا اولصو دق مينا ضيبلا تاءاعدا الثم كانهف
 اورغح نيذلا وتنابلا ةغلب نوقطانلا نورجاهملا هيف ربع ىذلا تقولا ىف
 اذصو ٠٠٠ داحتالل ةيلامشلا دودحلا دبع ربوبميل ةيقيرفا طساوأ نم
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 ممالل ةماعلا ةيعمجلا ماعأ داحبإلا ىلمم دحأ رظن ىف اماع ودبي ءاعدا
 ناو هللا نم رمأ وه ىرصنعلا زييمنلا نأب رحآ ءاعدا كانهو ٠٠ ةدحتملا
 نا لوقي ءاعدا كانهو ٠٠١ ةاروملا ىف تربذ دف سانجالا نيب ةفرعنلا
 داحنالا ىف ءاوس ب نييقيرفالا ناو ةيندملل ائيش اومدقي مل نييفيرفالا
 نمكانهو هيسشحو ةلاح ىف اودشاع لب خيرات مهل سيل ب اهلك ةراعلا ىف وأ

 بع صي ةديدع حاون نم ىضيبلا نع نودادحم نييعيرفالا نا نواوقي
 نيينطولا هموكح دهع ىف تفعاضت دق ليهجتلا ةيلمع نا لب اهحاضيا
 اهنال ةيساردلا جهانملا ىف روطتلا سيردت هموكحلا تعنع الءمف ةيلاحلا
 عئاول ةموكحلا تسمحقا امك ٠٠ ىرشبلا سنجلا ةددو نع ثيدحلا نمضتب
 صضيدأ لجر ةايح دقنت ال ىتح كلذو مدلا لقن تايلمع ىف هي رصنعلا ةفرقتلا

 داسجا حيرشت نم دوسلا ءابطالا عنم دفل لب ٠٠٠ ىفيرفا نم ذوخأم مدب
 ٠ ضيبلا

 عئاقولا باحسن ةنهاد ودين ةيلايخلا كفي وس ناتوج تاياكح نا

 ىلءعموقت داحتالا ةايح نأ قحب ليق دقو ٠٠٠ ةيقيرفأ بونج ىف ةدوجوملا
 اذه نوكت ىبلا هيبعشلا ريطاسالا نأ نم مغرلا ىلع ثلذو ةرالا هيرخسلا
 نآب لوقلا ىف كرتسب اهمظعم ناك ناو هفرلا نم اهعيمج وخت ال رصنعلا
 اهعمتجم ىلا مضلا اذا مطحتنت فوس ةيندملا ناو طحنمو فلختم ىقيرفالا
 ٠ ضيبالل واسم صخشتك

 نويقيرفالا ناك اذا هنأ ىه ىلوألا : فعض اتطقن هيف ءاعدالا اذهو
 مهيقبت ىتلا تاعيرشتلا رادصال نذا عاد كانه نكي ملف ةثارولاب نيطحنم
 رصقت ىتلا حئاوللاب ةئيلم ةيقيرفأ بونج ىف ةينوناقلا تاعومجملاو كلذك
 ميلعت ماظن ىلا صاخ مسق فيضأ دقو ضيبلا ىلع هينفلا لامعالا لغش
 عسسمتجملا ىف اناكم نويقيرفالا دجي الا ىلإ فدهي ( نييقيرفالا ) وننابلا
 ءارزولا سيئر لاق امك لمعلا نم ةنيعم لاكشأ ىوتسم قوف ىبروالا
 نيقارلا عئناصملا لامع نم ددع ليوحتل دوهملا ترمتسا امك ٠ دروفريك
 ٠ ديدج نم ةيلبقلا ةايحلا ىلا

 فوس ةيندملا نإ لوقي ىذلا ءاعدالا اذه ىف ةهيناثلا فعضلا ةطقنو
 ضرتفي هنأ ىه ضيبالا مم ةاواسملا مدق ىلع اهيف ىقيرفالا لبق اذا مطحتت'
 ائيدمتم هنم لعجت ىتلا بهاوملاو هصاخلا تافصلا ضعب هيدل ىبروالا نا
 نم لايجأ دعب ىتح ةيندملا نم برتقي نأ هنكمي الف ىقيرفالا اما عبطلاب
 . ةيندملا لظ ىف ةايحلا

 لب عسست مل ةصرفلا نا داحتالا ىف ةيقيرذالا هبرجتلا كتتبنأ دقو
 ىضاملا ىف نييقيرفالل الوفكم باختنالا ق> ناك نا دعبو ٠ تاشمكلا دق
 ائيسفائيشقاضومت طقف تيوصتلاق ح ىلع !اروصقم حبصأ ىتح قيضي دخأ
 ضيسلا ةلاسسر اهتقق> ةرم ةحيتمل اهناو ٠ هباهنلا ىف امامت ىغلا ىتح

 نيرخأتم ماع ٠٠ دعب نويقيرفالا لظي نا ةيقيرفا بونج ىف ةيراضحلا
 ٠ اهودسفي ال ىتح ةرامضالا ىف كارتشالا نع مهداعب | بجي هنأ ةجرد ىلا

 5( ةرطيسلا ضرفةليسوف ايسيئر الماع تلازامو تناك ةيرصنعلاو
 مضو دقو هقتاع ىلع ىقيرفالا فلخت رزو ةيرصثعلا هذه تعضو دقو داحتالا
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 ةيهاركلا نم فيفختلا يمادسأ ىلع رمالا لوأ ىف ةيرصنعلا ةلكشملا لح.
 تيحب لوطلا نم نوكت نامزلا نم ةدتم» ةرتف لالخ ايجيردت ةيرصنعلا
 ٠٠ ريصو ةصسحامسص ىف نيني دمتملا عيلعت ةداعاو نيئادبلا رييضحتل ىفكت

 كلذ ٠٠ ةيسيئرلا ةلكشملا نع اديعب هايننالا لسا اذه بذج دقو
 تمدختساو لالغتسسالاو ةرطيسلا ةعيبط تضرف دق ةيرصنعلا نا.
 ثيحو ٠ نضومغلا ةرطيسلا لئاسو باسكال نوللا نم ةعبانلا ءاضنبلا
 الو ساسسالا اذه ىلع معدتت أهناف نولل ةقفاوم نوكتل تازاينمالا لمعت
 نأ نم ءاضتبلا ةرشملا نكمتت ثيحو اهؤاغلا فأ اهتلازا لهسا نم حبصي

 نم ضيبلا نكمت ثيحب تازايتمالا ىلع لوصحلل ةمزاللا تالهؤملا حبصن
 ليتمتلا راكتحا ىف قحلا مهحنمتو ةزاتمملا فئاظولاو نهملاب راثئتسالا
 ةرطيسسلا نكمي طقف ناكسلا عبر ناف ةيراجتلا صرفلاو ىسايسلا
 «ءاضيبلاةرطيسلا ١» )أ « ءاضيبلا ةرايضحلا د ىلع ةظفاحملا نا اوريل مهيطخ.

 ٠ اهتيهافر رارمتساو اهئاقبل طرش

 بولج نكم دق داحتالا ىف ةيسنج ا تاعومجملا نم هيدع دوجوو

 اهريغب اهتنراقم بجي الو هتاذ ىم ديرف اهفقوم نا ءاعدالا نم ةيقيرفا
 اييناع5 ىتلا تالكشملا عوننماهتالكشم ربتعت ةقيقحلا ىفو لودلا نم
 ةحاح نم كلذ بحاصي ام عم ىعانصلا ناديملا ىف ةعرسب روطتت ةلود

 لمعلا ىلاهجوتو ىعارزلا لمعلاو ضرالا نم ذدخّؤت هملكض لمع ةوق ىلا ةسام

 هلصه تناعىتلا ةديحولا ةلودلا ىه تيسيل ةيقيرفا بونجو روجأملا

 اهب دجوي ناك نم اهنيب ةريثك دالب ىف اهرئاظن اهل ناك دقف تالكسشملا

 تاسقبطلا » هباتك ىف سكوك رفيلوأ ركذي ناكسلا نم طيلخلا كلذ
 دسيع لوأ ىف ءاضيبلا ةطسوتملا ةقبطلا ىلع ناك ةقيقحلا ىف » « سنجلاو

 نينولملا نم ريثك مريلا ىساقي املثم ىساقتو ءابعالا لمحتت نأ ةيلامسأر
 نيبرهرم ريغ لامعلا نا نومعزي اوناك ةلماعملا هذه غيوستل هنا لوقيو

 ٠ « كلت مهتلاح نوقحتسي مهف كلذ ىلعو نوفلختمو ةعيبطلاب

 ىف لمعلا ىلسع نيحالفلا مغرت تناك ىبتلا ةقلغملا قطانملا نيناوقو
 دوحولا لزاعملا ماظن هعيشت اهب ةعانصلا مايق ءدب ىف ارتلحنا عئاصم

 داحتالا ةحاسم نم ٠١/ اهتحاسم غلبت ىتلأ لزاعملا كلع ٠٠ داحتالاب

 ىلا ةفاضالاب عقدملا رقفلاو ناكسلا ددع نم ز/ 7١ اهيلع شيعي كلذ عمو“

 نيناوقو ضيبلا تاسسؤم ىف لمعلا ىلع نييقيرفالا مغري ةليقثلا بئارضلا
 ربتعت تناك ةيعاتصلا ةروثلا لالخ !رتلجنا ىف تردص ىعلا درشتلا

 ةفاقثلا نمعل ءارقفلا ميلعت نم ضرغلا ناكو ةئيطخ لسكلاو ةناها لطعتلا

 ىذلاعمتجملا ىفماظنلل ةيامح ضرغب كلذو ناوهلاو لمعلا مهميلعت' امئاو

 ٠ ةليصالا هتعيبطل اديدهت مهلالقتسا ربتعيو ءارقفلا رقعحي ناك

 طلقق ىشم ليج ذنم ةعانصلا ناديم ةيقيرفأ بونج تلخد دقو
 سورد تناك ةرتف ىف تلخد ٠*٠ ريلثكب ةهدقتملا ةييدقلا لودلا دعبو
 ةسسايسل ةهباشلا تاسايسلا نا تبثو امامث تفرع .دق اهيف خيراتلا
 نع مهتمعأ دق ةيرصنعلا نكلو ةرمدم ةلشاف تاسايس ةيقيرفأ بودنج

 هابتنالا ليوحت ىلا طقف دؤي مل امم ةلثمألا ةساردو ةهباشملا تالاحلا ةيؤر
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 هفنع ىدم ءافخا ىلا نكلو ةيقيرفأ بونج داصتقال ىساسالا نيركتلا نع

 ءاخرلانع رظنلا ضغب ةورثلا هيلا تلصو ىذلا عقترملا لدعملاو لالغتسالا

 ىناسنالا

 ةيفيرفأ داحتا ىلع ىأ ىلامشلا ةيقيرفأ بونج راجىلع قبطنت مئاقولا
 ةيرصتعلاب انيعتسم نيداحتالا نم لك دجو دقف لاح لك ىلعو ىطسولا
 هلاك شلأو هلئاسو رييغت ىرورضلا نم هلا ءاجوهلا ةوقلاو ةبصعتملا

 هتاسايسسلا ايساكو ريئتسملا ماعلا ىأرلا طغض نم كأنهو انه ابرهتم
 مهريعو نييقيرفالا ةضراعم دامخا الواحمو ةديدج ةفئاز ةعنقأ ةميدقلا

 ٠ اهيف بارطضالا عاقياو
 ةسايسب ةهيسش ريتعت ىتلا ةيقيرفا طسو داحنا ةسايس ناف كلذلو

 ةسايس اسهفأب فصوت ءاسسضيبلا ةرطيسلاب ةصاخلا ةيقيرفأ بونج
 داحتالا ىفو ٠٠ ةيرصنعلا ةمالعلا نم ةديدج ةلحرم اهناو .٠ ةكراشملا »

 ةموكحلا كلت ترطضا دق نيينطولا ةموكح هب مكحلا ةفد ريدت ىذلا
 ةيرصنعلا اهتاسايسس ميدقت ىلا ىملاعلا ماعلا ىأرلل اهثادعو اهراقتحا مغرب

 ٠ لوبقم ءوض ىف
 ةدعب ضيبلا نم اهلك ةنوكملا ةيقيرفا بوئج ةموكح تماق .هقل

 اذاو ٠٠+ ميدقلا تيبلا ديدجتل ةنوافتم تاجردب حاجنلا تباصأ تالواحم

 ىف نوشيعي نيذلا ضعب ىلع رثؤت نا تعاطتسا دق ةموكحلا كلت تناك

 ةجردب عجرلا كلذف فلحخلا نم الدب مامالا ىلا ريس اهنآب مهعنقتف داحتالا

 بونجل ىساسالا ءانبلا ىف ةلصانم ءاضيبلا ةدايسلا ةركف نأ ىلا ةريبك
 ٠ هعف اهسفنل قمعتل ةريثك أباقحا تقرغتسا دقو ٠٠٠ ةيقيرفا

 نم عزتنت خرأو ضيبلاب نييقيرفالا لاصتال ىلوالا مايالا ذنمو

 5 5 ةنس ىف ةينوناق تحبصأو ةيلمعلا هذه تامتكا دقو
 ىفكت ال ةريغص قطانم نييقيرفالا نيبالل صصخ ىذلا ىضارالل نوناق لوأ
 ةسايسب ةطبترم ىضارالاب ةصاخلا داحتالاةسايسو ٠٠ مهتاناويحل وأ مهل

 ىلع نييقيرفالا نم لئابقلا لاجر يغري ىذلاروحملا تحيصأ دق بئارشلا
 ساملاو بهذلا نيدعن' عاستاو ةضفخنم روجأبلمعلل ندملاىلإ ةرجهلا
 ةيلمعلاب عارسالاىلا ىدأدق ةعانصلامدقنت كلذكو ىرخالاةينيدعتلا تاعانصلاو
 ىعمهماغرا نكميالف ةرقتسملا نيعرازملا ةايح نويقيرذالا ارمنسا املاط هنا كلذ
 ةعارزلا ريمدت ىلا تدأ دق لمعلا ةرجهو ةعانصلاو مجانملا ىف ةمدخلا
 ةريثك تاقوأ ىف نيمداقلا ءادشالا لاجرلا نم ولخت لزاعملا نال ةيقيرفالا
 ليدعتلاو : اثباث اماظن روحجالا نم تلعجح دق ةرحهلا هذه نإ لع الضف

 نيميقم نيعراز اوحبصأ لاجرلا ءالؤه نأ وه ةيلمعلا هذه ىلع لخدأ ىذلا

 تارتف ندملا ىف وأ مجانملا ىف لمعلاب مهلخد ةدايز ىلع نولمعي مهنكلو

 ىف لزعلا ماظن لاخدا وه ءاضيبلا ةدايسلا باصأ رخآ روطتو
 ةموكح هتئمدق-  ىذلا لوالا ةمحدزملا قطانملا نوناقف ةيلحملا تاموكحلا

 حمسسي ال » لوقيو ةنجللا هتغاص أدبم ىلع صني ١955 ةنس سطمس

 اذا الا هدحو نضيبالا لجرلا عنص نم ىع ىتلا ندملا لوخدب نييقيرفالل
 1روفندملا هذه نم لحري نأ .بحجيو ٠+ ىشيبالا لجرلا ةمدخل ىف لمع
 ٠ ١ « ةمدخلا هذه ىهتنت .امنيح
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 هيلع تمصن ام ةيرصنعلا ةقرفتلا هذه ةرارم نم ديزي اممو

 ,ىف دجوي نأب ىقيرفالل حمست ال ىهف . كلذ دعب ةيلاوتملا تاعيرشتلا
 ههجو ىف قلغتو ىنفلا بيردتلا همرحت ىهو هتئيششم بسح ىلع ةنيدملا

 لامعالا روجأ نيب ةيخض قراوف ميقن و ةينفلا تاراغملا باستكا باوبأ

 الماع ربتعت ىتلأ ةكرحلا ىف ىقيرفالا ةيرح دنيقت ىهو ٠٠ اهريغو ةينفلا

 تشثرو دقو ىزجملا لمعلا نع ثحبلا ىف ىقيرفالا ةيرح ميعدن ىف ايويح
 تماق اهنكلو ةيرصنعلا ةقرسفتلا نم نهاظملا هذه نيبنطولا ةموقح
 ٠ تضم ةموكح ةبأ نم رثكأ ةيشحوو ةوسقب اهذيفنتب

 ةقرفتلا اهلالخ تضرف ىتلا ةليوطلا تاوئسسلا تبسكأ دقو
 .ةدايسسلا تيسكأ داصحتالا ناكس نم ىمظعلا ةيبلغالا ىلع ةيرصنعلا
 نم فوخلا نآالا دوسسيو 2 اهسفن ىلع ةظفاحملل اديدج اقطنم ءاضيبلا

 : مهيدهطضم ىلع مهبالقنا نم فوخلا ؛ مهماقتنا ند فوخلا , نييقيرفالا

 ٍضيبلا ىلع بسجي ىتلا ءادوسلا ةينطولاب ىمسي ام ضاقتنا نم فوخلا
 ةقرفتلا ةسايس ىع ةديحولا ةيامحلا ةليسوو « اهنم مهسفنأ اونصحي نأ
 ىدافتلل ةوسقلاو فنعلا ىلا ءوجللااهنا ٠٠ اهسفن ةيديلقتلا ةيرصنعلا
 اهب ميقت ىتلا نكامالاىف ةرورضلاب بسنت نأ بجي ىتلا تاكاكتحالا نم

 ٠ ةددعتم سائجأ

 نييقيرسفالا ةلكشم نييئطولا ةموكح هب جلاعت ىلا ديدجلا ءاودلاو

 ىلع لييقيرفالا نوعجسشيس مهنتأ نم اهءامعز هب حرصي ام هترارم ففخي
 احهددري ىتلا ةمغنلا هيسشت ىتلا ةمغنلا ىهو ةصاخلا مهقرطب روطتلا
 روطتلاىلع مهنوعجشيس مهنأ نم ةراقلا ند ناكم لك ىف نييقيرفالل ضيبلا
 ٠ لماكلا لالقتسالا نكي مل نا ىتاذلا مكحلا ةبتره ىلا اولصي ىتح

 مهَقطانم ىد تاموكحل تنيقيرفرا ليكشت وأ 5 نانسوتناملا 31 ةسايسو

 ةرادا ىف كارتشالاو ةاواسملاب لييقيرفالا ةبلاطمل ةباجتسالا ىه تسيل

 رايتخاب مهنيب ةقرفلا عاقياو نييقيرفالا بلاطم ديدبتل ةلواح٠ ىه لب دالبلا
 ىتلا فورطظأ هدسنه ريبغتو ديدجلا ماظنلا لوبق ىلع مهماغراو مهضعب

 ٠ ةيوفش ةيسايس ةموكح مايقب تحمس
 مدقت دفق مهقيرط ىف تعضو ىتلا بعاصملالك نم مغرلاىلع هنأ كلذ

 ىف رخآ ناكم ىأ ىف اهنم داحتالا ىف لقأ ةيمألا ةبسنو اوضهنو نويقيرفالا
 فراقلا ىف ةيعانصلا دالبلا رثكأ وه (ةيقيرفأ بودج) نال ةيجنزلا ةيقيرفأ
 لامعلا مماطم تدادزا دقو ىظناا مدقأ ىه ةيميلعتلا همظن لأ امك' امدقت

 مهزك رم ءوسس نم مغرلا ىلع ةريخالا ةنس نيثالثلا ىف ةصاخو نييقيرفالا
 اهجاتنا ىف مهكارتشاو ةجتنملا ةورثلاب قلعتي اميف ةصاخو لبق ىذ نع

 بستكا دقو اهسفن ةرتفلا ىف ضيبلا روجأ عافتراب اضيأ قلعتي اميفو
 ,نكلو ةيرصنعلا داحتالا ةسايس نه مغرلا ىلع ةيئغلا تاراهملا نويقيرفالا
 تسسسيل دئاوفلا هذه نأف دئاوفو مفانم اهل ءاضيبلا ةدايسلا تناك اذا

 ٠ ةعادصلا وحن لوحتي عمتجم ىف ةينفلا تاريبعتلل ةرمث ىوس ةقيقحلاىف

 . ةيقيرفأ بونج نيوكت ىلع ارطخ لثمي هنأ دجن مدقتلا اذه ىتحو
 ىديلقتلا ىضيبلا لزعم رمدي فوسف الاو ممجتو لتكتت نأ بجي ةيلمعلاف
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 لوئي فوسو , ةيداصتقالا ضيبلا لزاعم ودزغي نويقيرفالا أدبي فوسو

 نكمي لهو ؟ ةيلمعلا هذه رييغت نكمي لهف ةيسايسلا مهلزاعم وزغ ىلا رمألا
 ةيقيقحلاةلكشملا, يه هذه ؟ ةيرورضلا ةلماعلا ءادوسلا ىديالا نع ءانغتسالا

 ٠ ضيبلا ةموكح اهيناعت ىتلا
 انفسكاذا كلذو لهس ةلكشملا هذهل ضيبلأ ةموكح همدقت ىذلا لحلاو

 ةيقيرفالا لزاعملاف ! ةيقيقحلاهتعيبط يفخي ىذلا ةفئازلا تاملكلا راتس هنع

 ٍتايالو حبس نوكت ٍفوسو ةيموقلا دوسلا ناطوأ حلصت فوس ةيديلفتلا
 ةلصلا ىلع ةظفاحملل ماعلا اهبودنمو لليثمتلا اهزاهج اهنم لكل اهعومجم ىع

 ءاقبال نداسلملا ىف نييلبقلا ءارفسلاو ايروتيرب ىف هيصاعلا نيبو اهنيب
 ٠ ىلبقلا فارشالاو ريثأتلا تحت نييقيرفالا لامعلا

 ماسعنا ىذلا ىرظنلا ساسالا نع ثحسبلل ناجللا ضعب تريدخا دقو
 عسصضتلو ةيقيرفأ بونج ةلود لخاد ىف ةيلايخلا تايالولا هذه هيلع
 ٠ ةصاخلا ناطوالا هذهل ىداصتقالاو ىعامتجالا روطنلا طيطخن

 1 ٠ ةماعلا ةيسايسلا فئاظولاب نييقيرفالا طبرت تناك ىتلا طويخلا تعطقو خويشلا سلجمو ناملربلا» ىف دوسلا ليثمت رهاظم نم ةيقابلا ةيقبلا تيغلا كلذن ةجيتنو

 تاطاسسلاو نويقيرفالا ءاسؤربا ىلوتي فوس ادعاصف نآاالا نمو
 ةقرفتلا نيئاوف ذيفنت ىلع فارشالا فيرلاو ندملا ىف مهولثممو ةيلبفلا
 سيل اذهو 2, نولوقي امك ةميدقلا ةيلبقلا مهقوقح ىلع ةظفاحم ةيرصنعلا
 ببسسسلا ناك ىذلا رشاسملا ريغ مكحلا لئاسو ريوطتل ةديرادج ةلواحم ا

 ٠ ةراقلا نم ةريثك ءازجأ ىف ةيرامعتسالا تارادالا لمشف ىف

 ادج انسح نوكينس ةصاخلا نييقيرفالا نطاوم ىف ىتانلا مكحلاو
 قطانملاهذه تايداصتقا 'تناك اذاو قطانملا هذه ناكس نم الوبقم ناك اذأ
 مويلاتحبصأ ىتلا ةيقيرفالا لزاعملا ىف نطاوملا هذه ذاختا نكلو * + ةيفاك
 نأ تناك نيئسلا تاثم لاوط اهتمهم نال ةفلختمو ةرخاآتمو ناكسلاب ةصاغ
 ىتلا ةيعاسنصلا زكارملا اهيلا جاتحت ىتلا ةلماعلا ىديالل نزخمك لظت
 ةزجاع اهلعدبس ةديدج نطاوم لراغملا هذه ذاختا لايمالا تائم دعب ىلع

 ٠ ةلقتسم ءاقبلا نع

 لمعت تلظو ةلكسملا ثحبل نيينطولا ةموكح اهتبدتنا ىتلا ةنجللاو
 لنيسحت ىلع قفنتت ةينج نويلم 51١ ْملبه صيصختتحرتقا ةدع نينس
 هتحرتقا ام لك هقفاوملاب ظحب مل نكلو ٠٠ تاوئس رشع لالخ لزاعملا
 ماعلك هقافنا ىلع ناملربلا قفاوام لكو ٠٠ ةيعامتجالا تاحالصالاب اصاخ
 هلك ق فني ال غلبملا اذه نا لب طقف هينج ا١رقءءردل مليم وه لزاعملا ىلع

 قافنا طقف نمضتي ال اهسفن ىلع دمتعت ناطوأ ىلا لزاعملا ليوحتو
 قالطالا لع اهلمحت ضيبالا بئارضلا عفاد لبقي نل لاملا نمةلئاط غلابم
 ىنعي هنأ لب نيبخانلا بضغ نم افوخ اهب هبلاطت نل ةموكحلا نأ امك
 ٠ (ةيقيرفأ بونج) داحتال هلك ىداصتقالا لكشلا بلق اضيأ
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 هذسسه « ةصاخلا نييقيرفالا تايالو » وأ « ناتيسوتنابلا » ةركفو

 بناجالا ةلماعم نييقيرفالا ةلماعم ىلا فدهت ةيناطيش ةليح ىوس تسيل

 ندملا ىف مهل ةيقاب تلازام ىتلا نييقيرفالا قوةح ىغلت فوسو مهناطوأ ىف
 مهناف ةلماكلا مهقوقح امأ نيتقؤم لامعك الا اهلوخدب مهل عمسي نلو

 مكسحي فوسقطانملا كلت ىفو طقف هصاخلا مهقطانم ىف اهب نوعتمتي

 هب رصاتام ذيفنت اولبق اذا الا مهفئاظو اولوتد نل نيذلا معؤاسؤر نييقيرفالا

 اهرد يس ىتلا نيئاوقلا ىشتقمب مكحلا اذه نوكيسو ٠٠ ةموكحلا
 طوبطخالا هبشت ىتتلا وتنابلا نوئيش ةرادآ اهيلع فرشتو داحتالا ناملرب

 ٠ نييقيرفالا ةايح ليصافت قدأ ىلع فارشالاب موقت ىتلاو

 ارزواسيئر لاف ةيليقلا تاطلسلاهذهنم ةدحاوب لافتحالا لالخ ىفو
 --. : نييقيرذالل

 دنم اهعرز ىتلا ةصاخلا همدقت ةرجش سشضيبالا لجرلل ناك دقل »م
 وتنابلل دبا مدقتلا لجأ نمو ترمثأو نآالا تمن دقو ٠ ادج ليوط تقو

 اورعسشي الأ بحي ذا ٠+ اضيأ مهت رجش مهل نوكت نأ ( نييقيرفالا )

 مكر جس ش وعرا ٠٠ رخآ لجر ةقيدح ىلا نورظني نيح دقحلاو ةزارملاب
 ! ربكتو وملت فوسو ةصاخلا ةريغصلا

 نأ يع رمالا ةقيفح نآكلذ : ميلسلا قطنملا نه لاح مالك اذهو
 معو ٠٠ نولعني اولازامو ضيبالا لجرلا ةرجش اوعرنيذلا مه نييقيرفالا
 مهعناصمو مهمجانمو ضيبلا ىضارأ ىف نولمعي مهمايأ مظعم نوضقي
 مسغربو معديس ةرجش نم اوهتنا اذا الا مهترجش ةياعر نوعيطتسي الف
 مسهتعارز قرط ىالو ىلاسك مهنال ضيبلاك اورهدزي مل مهنا لاقي كلذ
 ش ٠ ةقيتعو ةرخآتم

 ةسايس ىلع ةقلعم نييعيرنالا مدقت فاقيال نيينطولا ةموكح لامآو
 تاععورشرخؤوت فوسو دالبلا تايداصتقا مئالتالةيلبقلا نكلو ناتسوتنابلا
 باج نم ةيضراعم نيينطولا ةموكح ةهايس تدجحو انه نمو ةينطوأا مدقتلا

 * موي لك ةديح دادزت ةضراعملا هذهو ةماه ةيعانص تاعاطق

 هريثك ةيسايسس تاعامجو بازحأ هب دلب ىف ةيبسايسلا ةضراعملاو

 ةيساسالا ةيقيرفأ بونج ةيرظن عم مءالتت ىتلا ةجردلاب اهيلع مكحلا نكمي
 تاشقانملا رودتو ٠٠ ةلماكلا ةداجسلا مهل نوكت نأ بجي صضيبلا نأ نم

 حمسي ىذلاىدملا لوحو . ةمئاد وأ ةتقؤم ةدايسلا هذه نأ لامتحا لوح

 اهب يشل ىتلا ةكراشملا تاجرد لو>و 2 هيلا لصي نأ ىقي رفالا مدقتلل

 33 نيقبرفالت

 ندع امئاد ريعت تناك ءاضيبلا بازحالاب ةصاخلا باختنالا جماربو

 ظافلالاب قدشتلا نمو ةيباختنالاةيئاقلاب بعالتلاو رييغتلا نم ةليوط ةصق

 ىلا دورملا ليناوق عقر فيفخت ضرفبقوقحلا نم اديزم نييقيرفالا حنمل
 * ةكرحلا ةيرح نم دحت

 ةيسايسلاةكر حلا نا ؟ قيسام مم نييقيرفالا براجت ىدم ام نكلو
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 ةموكحلا تقيض دقلو ٠١ اعرذ اهب تفاضو عادخلا اده تلم دف ةيفيرفالا

 ىف هنا ىتح ةيقيرفالا ةيسايسلا بكاوملاو تاعامتجالا ىلع اريثك قانخلا
 ٠ بكاوم وأ تاعامتجا ةيأ دعت مل ةريخالا تاونسلا

 ةيسايسسلا تاعامجلا نيب ادئاس ناك ىذلا دافتعالا امامت ىهتنا دقو

 ضيبلا ريف نأب ( ريوبلا بزح ) ىنطولا بزحلا نم ةبيرقلا ءاضيبلا
 ضيبلابولق ريغتت نأ ربص غرافب نورظتني مهناو مهلالذتسا ةركف نولبقي

 تدادزا دق داحتالاب ةيسايسلا تاعزانملو تاشقانملا ةدح نا قحلاو

 لبقتسم لوح تاسشقانملاو ضييبلا ريسفل ةيسايسلا تاكرحلا ومتي
 ىسايسلا لاضنلا ةيحان نم نكلو ضيبلا نيب رارمتساب رودت نييقيرفالا

 ٠ ىقيرفالا
 تامظنملا جممارب ىف جحسضتي نينولمل بلاطل لضفملا جمان ربلاو

 عمنماضتملا ىقيرفالاىنطولا رمتؤملا وهو نييقيرفالل ةيسيئرلا ةيسايسلا
 ديحولا لامعلا داحتاو نينولملاب صاخلا رمتؤملاو دودهلاب صاخلا رمتؤملا
 ٠ (تايطارقميدلل «ةيقيرفأ بودج» ستاؤم) ىرصنعلا ريغ-

 هيلعقفوو ىذلا ةيرحلا قاثيم ىف تسكسنا دق دوهجلا هذه ةجيتنو
 ةعساو تادوهجم دعب © وينو ىف سائجالا لك ىبودنملل عامتجا ىف

 رثكأ ره قاثيملا اذهو ةايحلا جهانم لك ىف اهمالآو ةمالا لامآ ةفرعمل
 * دالبلا ىف امدقت ةليسايسلا جهانملا

 نيادبم ىلعموقت - قاثيملا نع لوألا لوئسملا وهو - رمتؤملا ةسايسو
 : رخآالاب امهنم لك طبتري نييسيئر

 ةضراعملابازحأ نأو ةموكحلا نوركتحي ضيبلانأوه  لوالا أدبملا
 كلذلو ةيروتسدلاو ةيباختنالا بعاتملا نم اهريغو تبكلاو عمقلل ةضرعم

 ةينطولا ةسايسلا ىلع تاليدعت هيأ لاخدال ةزجعم ىلا جاتحيس رعالا ناف

 1 ٠ نالربلا قيرط نع

 ( ةيقيرفأ بوسنج ) نأ نم هتجابيد ىف دروام وه ب رخآالا ؟دبملاو
 ةموكح ةيأ عيطتست الو ادوسو اضيب هيف نوشيعي نملك ىلا ىمتني
 ٠ بعشلا دارفأ لك ةيبفر ىلع دنثست تناك اذا الا ةطلسلا ىعدت نأ

 نالعا كلذك وهو تعقو ىتلا ىساملل ليجست نع ةرابع قائيملاو

 ةبلاطم هنم ربكألا ءزجلاو ** رمتؤملا اهب بلاطي ئتلا ةيساسإا بلاطملل

 ائرصع ىف سشبلا لك ثاريم نم ءزجك اهب فارتعالا مت ىنلا قوقحلاب
 ةيواستم ميمجلا قوصقح نوكت ناي ةبلاطملا نمضتي وهو ثيدحلا
 نود دحآأ نجسيس الف رصنعلا وأ نوللا وأ سنجلا نع رظنلا ىنضغن
 ءاقلو ةدابعلاو مالكلا ىف عيمجلا قح نوناقلا ظفحي نأو ةيكاحم

 نأر 2 لمع تاداحتا نيوكت ىف نيلماعلا ةيرح مرتحت نأو ضعبل مهضعب
 ةيمالاو 2, لافطالا لكل ةاواسملا مدق ىلعو ايناجمو ايرابجا ميلعتلا حبصي

 نأر « مهييلعتل ةيموكح ةطخ قيرط نع اهيلع ءاضقلا بجي رابكلا دنع
 نكامالا ىغفلت ناو ء ىضرملاو ةزجعلاو ىماتيلاو نعسلا رابكب ةلودلا ىنعت
 تالئاسعلا مطحت ىتلا ليناوقلا ىغلت كلذكو , جونزلا ةماقال ةصصخملا
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 موفن نأو ةيفاقنلا ةايحلاو ةضايرلا ىف نوللا زجاح ىهتني ناو , أهقرفتو
 ٠ ةنيئاقولا ةحصلل نوناق ذيفنتو عضوب ةنودلا

 تسساو ةيسيئرلا ةرشعلا ماسقالا لالخ بلاطملا ىلاوتت اذكهو
 ٠ ١ قاثيملا داوه نم ةدام نيسمخلاو

 نوكي نأ بجي ميلعتلا نأ لوقن ىتلا ةيرظنلاب فرتعيال قانيملاو
 ىف نيرخآتلملا سائلا ناو تيوصتلا قح ةسراممل ةمزالبا تالعؤملا نم
 . اهب مهيلا دنهعي نأ لبق ةيندملا ةيلوئسملا لمحل اودعي نأ بجي عمتجملا

 مهبلاطم ىلع لوصحلاب اومتهي نأ ىضيبلا ريغ ىلع حرتفي ال قائيملاو
 نم الدب ةيعامتجالا تامدخلاو ةعفنرملا روجالاو بيطلا نكسملاك ةلجاعلا
 انامضةيسايسلا قوقحلا ىف ىرت داحتالا ةسايسو ٠ تيوصتلاب مامتعالا
 الخن اسمك ٠٠ ناكسلا ةيبلغأ حلاصم ىلع.ءادتعالا ىفعرشملا رارمتعما .هض
 ليدسعت بلط وأ ةيعرف ةريغص تاحالصا ءارجأب حارتقا ىأ نه قاثيملا
 نم كلذ هةثدحيس امك ةيرصنعلا ةقرفتلانيناوق نم كلذ وأ نوئاقلا اذه

 ٠ ةيرصنعلا ةقرفتلل ماعلا فقوملا ىف ىويح رييغت
 خليت ىتلا ءاضيبلا ةدايسلا عباط رييغت نكمي فيك ٠٠ نكلو

 نوكيعس سانلا لك : ةيداصتقالا هداوم نم ةدام ىف ركذي قاثيملا نا
 لك ىف اولمعيو اوجتني نأو نوراتخي ثيح راجتالا ىف قحلا مه
 نأ نود اهنالعاو قوقحلاب هوفتلا درجم نكلو ., فئاظولاو نهملاو فرحلا

 ىلع ةروصقم قرقحلا هذه لغجي ىذلا ءايشالا ماظن ىف رييغت ىأ ثدحي

 ٠ ةدئاف وأ ىودج ريبك تاحيرصتلا هذهل لعجي ال ضيبلا

 ىضارالاةرداصم عنمو رقفلا ىلع ءامضقلاب بباطت ةسايس عبتي رمتؤملاو
 روجالا نامضو ةقئال ءايحاو نكاسمب ةرذقلا ءايحالاو خاوكالا لادبتساو

 ليغشتو ةللاسلمعلا ىدبالا ةرحجه ءاهناو ةيواستملا لامعالل ةيواستملا
 ٠٠ دوقعب لمعلاو لافطالا

 دوسي ىذلا ىداصتقالاىعامتجالا عباطلاويطحت ىلع فقوتي اذه لكو
 ةعاتص ركتحت ىتلا تاراكتحالا وه عباطلا اذه لكشي ىذلاو ٠٠ دالبلا

 عرازملا كالم كلذك ىرخالا ةيعانصلا علاصملاب ةطبترم بهذلا نيدعت

 * دالبلل ةيمرقلا ةورثلا ىف نومكحتي اعيمج مهو ةعساولا
 ةيكام لعنبو داليلل ةيموقلا ةورثلا لئفحب اضيأ قائيملا بلاطيو

 ٠ هلك بعشلا ىلا ةيراكتحالا تاعانصلاو كونبلاو ةيندعملا تاورنلا

 عيزوت ةداعاو ةيعانصلا تاراكتحالاو بهذلا نيدعت ةعانص ميمأتو

 عفرب ةصاخلا ةيسيئرلا هلكشملا لحل ةيرورضلا تاوطخلا كلت ضرالا

 ةيكارتسشالا صئاصخ نم تسيل ضيبلا ريغ نم بعشلا دارفأ ىوتسم

 ىل اردشا جمان رب ميشهرب قالطالا ىلع بلاطي ل قاثيملا ناف كلذلو ٠ طقف

 تاعامجلاو تاقبطلا لك لامآ ضرع ىلا قافيملا ىف فدهي رمتؤملاو
 ( ةيقيرفا بونج ) داحتا ىف ةيرحلا ىلا ةعلطتملا

 ديد دج
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 انهنأ للا عيجري ( ةيقيزتا بؤيج ) قف نقولا ادقعت ىف تبسلاو
 ناكيرمالاو نويناطيربلا مهديؤيو ةنمآ ةيلحم ةدعاق ىف نوميقي ضيب مار سم هطاسوب لب راحبلا ءارو نع ةرطيسمه ةوق ةطاسوب رادتال
 ٠٠ راحبلا ءارو نم نورخآ نوريثتسمهو

 مهف ىلعي ةيقيرفأ ىف ةديدج ةلود ةبال لماكلا لالقتسالا نا ايبو

 .بعشلا نم ييظعتلا ةيبلغالا ةيرح ناف ةيلاملو هيسايسلا ةيعبتلا طباور
 ٠ اهلاكشأ لكب ةميدقلا ةرطيسلا ءاهنا كلذك ىنعن داحتالا ىف

 ةيموق ةكرح تسيل ( ةيقيرفا بونج ) داحتا ىف رمتؤللا ةكرحو
 لكل ىع قانيملا اهب بلاطي ىتلا تايرحلا نأ كلذ ٠٠ ةصلاخ ءادوس
 ٠ مهنول وأ مهسنج ناك امهم كانه نوشيعي نيذلا

 ,ضيبلا ريغ ةكرح نأ ىه داحتالاب جرحا فقوملاىف تائجافملا ىدحاو
 ماظنلل لعف درك ءادوس ةيرصنع ىلا وعدت ال اهنأو اهلك ةيناسنا مهبلاطمو
 ٠ ضيغبلا ىلاحلا

 نم قيمض راطا لخاد ىف اهسفن قلغت نا نكمي ال رمتؤملا ةكرحو
 نم اهتوق تسب دقلو ٠٠ كلذل ايهرسفن سركت مل اهنال ةيسايسلا ةيناللربلا
 ةعطاقملاو ةيبلسلا ةمواقملا بيلاسأ ةلمغتسم ةيسايسلا كراعملا لالخ
 ٠ ةيعامجلا تارهاظملاو تابارضالاو

 ريكفتلا نآ ردقنال رمتؤلا ةكرح نأ هذه حافكلا لئاسو ىنعت الو
 تارييغت ؟رطت الا لمتحي امئيبف « هبيلاصأ نم ريغ دق صضيبال ىمايسلا
 ةمواقم نأ دجن مهمدقت ةقاعا نغيبلا تالواحمل نينولملا ةمواقم ىلع ةريبك
 ,نيلاوقلا نأ اودجو دق ضيبلا نأ كلذ , ففضتن ا نكمي رييغت ىألو ضيبلا
 ةيسايسلا مهتك رح دييقث و نيئولملا تايرح نم دحلل تردص ىتلا ةريثكلا
 وع سس سمدملا ةموكحلا تحبصأو 2 اضيأ ضيبلا تايرح نم تدح دق
 نيينطوريغ مهناو ( ةيقيرفا بونج ) نم وسيل مهنأب ضيبلا نم اهيضراعم

 ةريخالا تاونسلا ىف ىنروالا ركفلا ىف روطت ثودنَع ظحول دقو
 ىطارقميدلا رمتؤمللاو دوسالا راطالاو رارحالا بزحك تاعامج نيوكت ذنم
 وعدت ىبتلأ تاكرحلا لثمو دحتملا بزحلا نم قشنا ىذلا ىمدقتلا بذجلاو
 ٠ نيينطولا ةموكحل ةضراعملاو ةددعتملا رصانعلا ةسايس ىلا

 بلجي قرصنعلا نييمتثلا ناك تاو هلآ نونمؤي اوعدب ( ةيفيرفا بونج ) ىف ضيبلا نضعب نأ وه تاكرحلا هذه روهظ ىف ببسلاو
 ةيعاطقالامظنلا تحبصأ ب ةلئاع ةريبك ىداصتقالا عيسوتلا تالامتحا ربتعن ةلودك ( ةعيقيرفا بوئجف ) « ةريطخ بقاوع هل  ةلجاع ةيدام .دئاوف مويا
 نحللا لكاات ىلع نالمعي نينولملا باهراو ةيرصنعلا ةقرفتلا نأ امك اا همدقت لمستو اهتاكرح نه قوعت صضيبلا اهيلع ريسي ىتلا ةلاظلا
 ةيمدآ ددهت' نيناوق قبطي ىذلا عمتجملا كلذ ٠٠ ءطبت هميطحتو ضيبالا
 ٠ مهنكاماىفرهئاقبا ىوعدب نييقيرفالا

 مهب اويأ فلخ نوصيرتم مهو (ةيقيرفأ بونج) ىف ضيبلاو

١58 



 نورئاتيو نافوطلاهيف مهفرجيس ىذلا مويلا نم نوفئاخ ةقلغملا مهذفاوند
 فعضلا نونقيتي اوءدب دقو ىجراخلا ملاعلا مهيلا اههجوي ىتلا تاماهتالاب
 ةيقيرفأ ىف ضيبالا لجرلا حبصأ دقل ٠٠ مهفقوم ىلع أرطي ىذلا ديازتملا
 جئاتنلا نم ىدافتلا نم نكمتيسس له ٠٠ ا!ديدج ائثيع هقتاع ىلع لمحي

 تايرظنلا كلت ذبني حبصأ ملاع طسو رامعتسالا ىف هتقيرط ىلع ةيترتملا

 ؟ قرطلاو

 داحتالا ىف هتناكم ىلع ظفاحي نأ ضيبالا لجرلا عيطتسيدقو

 رييغت ىأ ناف لاح لك ىلعو ؟ ىتم ىلا فرعي نم نكلو تقولا ضعب
 ىف ديازتملا ومتلا : لقالا ىلع لماوع ةنالن ىلا هعجرم نوكيس داحتالا ىف

 يف ىلاحلا ماظنلا ىلا ف خلا برستو ةيسايسلا نينولملا ةكرحل ةوق
 ةيقيرفا ءازجأ ىقاب ىف ماعلا ىأرلا تاهاجتا اريخأو ( ةيقيرفآ بونج )
 ٠ ىجراخلا ملاعلا ىفو

 ملكتت ايقيرفأ 9 م





 9 ةملكاو د موع

 صلة لونج وئتايلارك حش ع ساسلا

 لن تو ىد ءىس ءد٠ م : ملقي
 )١( ( ةيقيرفا بوئج ) داحتا ةموكحب وتنايلا نومش ريزو

 ىلاحلا عيزوللا فلخ ةنمانت ةنيعملا ةيخيراتلا قئاقحلا ضعب كانهم

 + (ةيقيرفا بونج) داحتا ىف ناكسلك

 وتتاسبلل قطانم ىلا (ةيقيرفا بونج) مسق دق خيراتلا ن؛ (الوأ)
 ديك لئاوألا نرويسروالا نونطوتسملا لصو امدنعف نييبروالل قطانمو

 ناكسلا ناكو ضرالا نولتحي وتنابلا نكي مل نورق ةثالث نم رتكأ

 لك لصو دقو نمشوبلاو توتنتوهلا مه « سأرلا » ةقطنم ىف نويلصالا

 نم وتنايلا لئابق تكرحت ابيرقت دحاو تقو ىف وتنايلاو نيهبروالا نع
 لامتلاو قرشلا هاجت نويبروالا داورلا كرحنتو ابونج ةيقيرفا طسو

 تعقو رشع عساتلاو رشع نمانلا نينرقلا لالخ ىف نانتالا لباقت امدتعو
 مالبسي ضرالا ناتثالا لتحا كلذ دعب نكلو ٠٠ دودح تامداصم امهنس

 ىف نويبروالا كلذكو الوأ اهولتحا ىتلا قطانملا ىف وتنابلا رقتساف

 املك ناف كلذبو ٠٠ ىلوالا تاظحللا ذنم اهيلع اولوتسا ىتلا ىضارالا

 بجي ىتلا ضرالا ىف ةليصأ قوقحو ةيخيرات بلاطم اهل نيتعامجلا
 ٠ مالسب ٍنانثالا اهيلع شيعيل اهب ظافتحالا

 ةرينكلا وهنابلا لئابق اهلغسشت ىتلا ىضارالا نوناقلا ىمح دقل (اينان)
 اهل ضرأ ال ىتلا ايراتيلوربلا نم ةقيط اوحبصي نأ نم وتنابلا عنمل كلذو

 مسلسل ولو ٠٠ قطانملا هذه ىف ضرالا كلمت عيطتسي وتنابلا ريغ دحأ الف

 مذع اوزتشا دق ءاينغالا نورضحتملا نويبروالا ناكل ةيامحلا هذه دجوت

 درجم ىلا ةكنيح اولوحت دق ءالؤه ناكلو نييئادبلا وتنابلا نم ىضارالا

 ضرالاو ةيربلا ىلا اودرطي مل (ةيقيرفا يونج) ىف وقئابلاف ٠+ ديبع
 ء ءارفقلا

 هددصحمم

 داهطضا نع لوئسملا ضيبالا ريزولا هبتك ىذلا لاقملا اذه ىف (0)

 مهلامعاضيبلا اهي رربي ىتلا ججحلا لك أرقن نينولملا نم مهريغو نييقي رفالا
 لاقلاو تسروف ثر رتسم هيتك ىذلا قباسلا لاقملا لعلو ٠٠ ةيسثحولا

 ملظ نايناعي ٠ نايقيرفا امهو لاحيس دلانور رتسم هبثك ىذلا ىلاتلا

 ريزد اهقوسي ىتلا ةيهاولا جاجحلا هذه ىلع مساحلا درلا امهيف ضيبلا

 ٠ داهطضالا
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 .دوجأ نم اضعب نمضتنت مهدحو وتنابلا اهب صتخي ىتلا قطانملاو
 راطمالا ثيح قرسشلا ىف عفت ىتلا (ةيقيرفا بونج) ىف ةيعارزلا ىضارالا
 تايكلملا ضعبر اوحنم دق نويبروالا ناك ولو ةبصخلا ةبرتلاو ةريزغلا
 ىف حبصأ دق كانه داصتقالا ناكل وتنايلا قطانم ىف ةريبكلاو ةريغصلا

 حبصي الأ وه عضو ىذلا أدبملا نكلو ٠٠ نآلا هيلع وه امم ىلعأ ىوتسم
 ٠ ضرالا ةيكلم نم نيدرجم وتنابلا

 قطانم هدودح ىلع ةعقاولا ةيفاضالا ضرالا ناف كلذ نم رثكأو
 ىلع ماع لك قفاوي داحتالا ناملربو وتنابلل اكلم تلازامو تناك وتنابلا
 ةصصخملا نادف نوولم ١هرا ىلا فاضت ضرأ ءارشل ةريبك غلابم صيصخت
 ١595 ةئسس ىف رداصلا ضرالا نوناقو وتنابلا قودنص ىضتقمب وتنابلل

 ىضارالا ههه نم نآلا ىنح نإدف نيدالم ةرشع نم رثكأ فيضأ دقو
 نيعرازملا نم ىرتسنت ىضارالاو وتنابلل ةصصخملا تاحاسملا ىلا ةيفاضالا
 ٠٠ قوسلا رعس وتنابلا قطانم دودح ىلع مهيضارأ عقن نيذلا نييبروالا
 + اعبرم اليم 5555/8 وتنابلا قطانم ةحاسم تغلب دقو

 نم ربكأ اردق غلبت وةنابلا ىضارأ ةحاسم نأ حضتي ةنراقملابو

 فاعضأ ةعبرأ نم برتقتو اعبرم اليم (08855) زليوو ارتلجنا ةحاسم
 .نيترم اسمنتلا ةحاسم ردقو اعبرم اليم )١3761/1( كرامينادلا ةحاسم
 ةديدجلا !رتلجنا تايالو ةحاسم نع اليلف لقتو اعبرم اليم (؟2915)
 ةرم ايريبيل ةحاسم ردقو ةعبرم لايمأ (13708) ةدحتملا تايالولاب عبسلا

 ٠ عبرم ليم )55٠٠( ةرملا فصنو
 ةريبك ادوهج نكلو ٠٠ ريبك دح ىلا ةفلختم تلاز ام ىتنابلا قطانمو

 ةدايزلو وتنايلا اهعبتي ىتلا ةيئادبلا ةعارزلا لئاسو نيسحتل تلذب
 ةيعيبطلا رداصملاو ناكسلا نم نكمم ددع ربكأ باعيتسا ىلع ضرالا ةردقم
 ,لغتسست فوسو مهدحو ىتنابلا لامعتسال ةصصخم قطادملا هذدهل
 هدسسصه مدقت ىلع لمعلل وتنابلا لاومأ سوءر هجوتسو طقف مهتطاسوب
 ةصاخلا رامثتسالا ةسسؤم تقشنإ لنيح ةيادبلا تناك دقو ٠٠ قطانملا
 ططخلا عضو دنع ىعور دقو مهنم لامعالا لاجر ىلا نوعلا دي دمل وتنابلاب
 ىدمو ضرألل ةيباعيتسالا ةردقملا وتنابلا قطانم ىوتسم عفرل ةمزاللا
 تالاكو اهيلا تلصوت ىتلا جئاتنلا عم قفتي ا!ذهو ٠ ناكسلا طاشن
 عيطتسيامم عرسأ مدقتت نأ اهنكمي ال ةفلختملا ىضارالا نأ نم ةدحتملا ممألا
 ٠ تادعاسم نم هباعيتسإ اهناكس

 مساب ةداع ةفورعملا سانجالا بسح ىلع فلتخملا روطتلا ةسايسو
 ةيديلقتلا ةنرجتلا ساسأ ىلع ةمئاق ( ةيرصنعلا ةقرفتلا وأ ) ديثرابالا
 مهنيب دجوت ىتلا نسانجالا روطت عيجشت ةبرجن ( ةيقيرفأ بونج ىف )
 نامضل ديحولا قيرطلا وه انهو ٠٠ ةراضحلاو ةفاقثلا ىف ةعساش قورف
 (ةيقيرفا بونجب) ضيبلا ريغو ضيبلا نيب اميف ةلادعلا قيقحتو لبقتسملا

 ,ىف قباسس ءاعدا مهل سيل وتنايلا نأ دجن ةيخيراتلا ةيحانلا نمو
 مهل سيل نييبروالا نأ دجن كلذكو ةيبروالا ةمالا هلغشت ىذلا ءزحلا !ده
 ٠ رعنابلا اهلغشي ىتلا قطانملا ىف قباس قح

1١ 



 ةرتفل ةيقيرفا ىبونج ىلا اوءاج نيرمعتسم اوسيل نويبروالاو
 ةقطنملا ىلا اورجاه نيذلا نييبروالا فده ناك نورق ةثالث ذئمف ةدودحم.

 مهتافالع اوعطق دقو ةدحاو ةمأ نيوكت وه ابروأ برغ لود نم ةصاخو

 (ةيقيرفا بونج) ريغ ىرخأ ءابآ ضرأ وأ رخآ نطوم مهل حيصي ملو ابروأب
 دعب مل مهنأف رارمتساب ةشقانملا عيضوم ضرألا هذه م مهبلاطم تناك اذاو

 ٠ ديحولا مهئاريم اهنا مهدالرال انمآ اناكم اهنم اولعجي نأ ىوس فد مهل

 سائجالا همهم مدقتب ةصاخ ةسايس كانه نأ ظحلا نسح نمو

 بحاص ىذلا مداسصتلاو كاكتحالا ةسايسلا هذه بوشي نلو ةفلتخلا

 ملاعلاب ىرخالا ةلقتسملا دالبلا ىف ثدح ىنلا ميسقتلا وأ فلتخملا روطتلا

 رتنابلا ةيكلم نم نوكم ( ةيقيرفا بونج ) ىف دو جوملا طيلخلا اذهو
 ةيسنجلا رصانعلل ىعيبطلا 00 نمو ةقئافلا ىضرالا ةوق نمو ةلصفنملا
 وتنابلاو نييبروالا نيب طقف سيل ةتيابتملا ةيفاقثلا قورفلا تاذ ةفلتخملا

 مسهلو ةفلتخم تافغل نوثئدحتي نيذلا مهسفنأ وتنابلا تاعامج نيب لب

 ىف وتنايلا عييزوت نأ دجن سانجالا ةيحان نمو ةنيابتم ديلاقتو تاداع

 نم نويلم ؟رد و اسسوهلا نم نويلملا نم ؟رم : ىلاتلاك (ةيقي رفا بونح)

 نييلامسشلا وتوسلا نم نويلمو نييبونجلا وتوسلا نم نويلمو ولوزلا
 ىزاوسلانم فلأ ٠٠١ و اجنوثلا نمفلا 5٠٠ و اناوتسلا نم فلأ ١٠و

 تاعامج نم فلأ ”٠6او ليبيدلا نم فلأ ىتئامو ىدنفلا نم فلأ ىتئامو

 ٠ رغصأ ىرخأ

 وتنابلا ريسي نأ وه قيرف لكب صاخلا روطتلا ةسايس نم فدهلاو
 قاطن ىف ضيبلا نم مهئايصوأ فارشا تحت ىتاذلا مكحلا وحن نوفلختملا
 ىف ةلماك مهقوقح وتنابلل ىطعت فوسو مهقطانم ىف ةصاخلا مهتاعمتجم
 ىلع نربردي فوسو اهتسرامم ىلع نيرداق اوحبصي نأ درجمب مهقطانم
 وتنابلا نم درفلا لامآو ٠ ىتاذلا مكحلا بحاصت ىتلا تايلوئسملا لمحت
 نل هناف امدقت ققحي نيح هلا ثيحب صاخلا هعمتجم قاطن ىف ةروصحم
 ةمدخ ىف ةيستكملا ةديدجلا هنراهم مدختسيس لد مهنأشو هموق كرتب

 وتنابلا نم درفلا ديوّرت ىلا فدهت' ةسايسلا هذه ناف كلذبو ٠٠ هموق

 نم هنكميس امه 2« هعمتحم ةمدخل عسوأ الاحم هحنمو , ةيصاخلا هفئاظوي

 ٠ ةلاوروملا هتوق اهل هلهؤت ىتلا ةعرسلاب روطتلاو مدقتلا

 ةلق تسيلو  نيفلختملا نم ةلماك تاعومجم ىوتسم عفر ةيلمعو
 ةيلمع ىه  ىرخالا ةفلختلا دالبلا ىف ابلاغ ثدحي امك طقف مهنم ةراتخم

 لك ىلعو ٠ افيعض نوكي اهل ءالؤم دادعتسا نأ ثيح « اهتعيبطب ةئيطإ
 دودح ىفو اهزاهتنا نوعيطتسي ام ردقب نيقيرفالل ةحاتم صرفلاف , لاح

 دودح ىف الا غلابم دمتعي نأ نكمي ال ناملربلا نأ ثيح « ةحانملا لئاسولا
 نرفلختملا لصحيل دودحم تقو ديدحت نكميال كلذبو ٠٠ طقذ ةمداق ةنس

 ليلقلا الا لعفتال ةموكحلا نأ ضعبلا لوقي نيح ىلع ٠ قونعملا مهررحت ىلع

 بجي امد رشكأ قفنت 3 : ةموكحلا نا نولوقي نيرخآ دجن , وتنابلا لجأ نم ادج-

 ةعرسلاب الا كرحتت نا اهنكمي ال ةموكح لك نكلو وتنابلا ىوتس» عفرا
 0 ناملريلاب مهباون قب رط نع نوبشانلا اهل اهددحي ىتلا'

 لحن



 ,لوقهعب (ةيقيرفا بونج) ىلا اورضح نيذلا بداجالا نوبقارملاو
 نيدايم لك يف وتنابلا ىوتسه عفرل ةموكحلا دوهج ناب اوحرص « ةحوتفم
 كلذب ىدست ال ةموكحلا نكلو ملاعلا ىف ليثم اهل سيل ىناسنالا طاشنلا
 ااذه دنعو ةقيضلا ةدودحملا ةيئنطولاب نمؤت ال ىهو نييقيرفالا ىلا اناسحا

 ,مهرومأ اوريسيل ةيافكلا هيق ام اومدفي مل نييقيرفالا نأ دجن ىوتسملا
 وتنابلا نم نولوئسملاو ٠ نييبروالا داشرا ىلا نوجاتحي اولاز امف مهسفنأب

 ٠ نيفلختم نويبروالا مهكرتي الأ نوجري

 مهنوئش نوريدي فيك ملعت ىف اوهدبيل وتنابلل ةصرفلا تيطعأ دقو
 ىف رانلا لاعشا نوديري نيذلا نوبرخملاو ةايحلا ىحاون لك ىف ةصاخلا

 عفاد لاومأ نمو ةيدروالا تاطلسلا ةطاسوب صاخلا مهعفتل تميقأ ةحصم

 ىىفشتسم ريمدت اولواحي نأ لبق نيترم نوركفي فوس يبددالا بئارضلا

 ٠ بئارض ىعفادك مهبويج نم تءاج لاومأبو وتنابلا نم ةطلس هميقت
 نييقي رفالا عايشا ىه «ةبرصتعلا ةقرفتلا» ةنسايسس حدد ناف كلدبو

 'اولعفي نأ ا ىتح مهسفنأ ىلع دامتعالاو لالقتسالا حورب

 ٠ نوءانقي اه
 ”ىلك ىف وتنايلا طاشنب منا دق وتنابلا ةايح ىف ظوحلملا مدقتلاو

 ىفو ىداصتقالا مدقتلاو ميلعتلاو ىتاذلا مكحلا نيدايم ىف نيدايملا

 وحن نومدقتي وتنابلا نا دجن ةيسايسلا ةيحانلا نمف ةيعامتجالا تامدخلا

 ىتلاو مهتموكح اهكلمت ىتلا لئاسولاو تايناكمالا لكي يتاذلا مكحلا

 ذختا دق وتنايلا ىدل فورعملا ىلبقلا ماظنلاو مهمل ةجحرد اهب حمست

 ةطيسب ىرخأ قرط اهب تذختا ىتلا ةليسولا سفنب مهمدقتل ايساسأ

 مدسقل نأ وه دحاو قراف دوجو مم ٠ ةيبروالا ةموكحلا مظنل سسأك

 .لالخ ىف وتنابلا ديلاقتو تافاقث تيعور دقو عرسأ اطخب راس دق وتنابلا
 ٠ عمتجملا ىلا ةيثادبلا نم ىملسلا مهروطت

 اموكحم ةديدع انورق لظ دقو هروذج هل وتنابلا دنع ىلبقلا ماظنلاو
 راتثهتا هانعم نوكيس ةدحاو ةبرضب روذجلا هذه عمطقو هفرعو هةليناوقب

 هكلذلو ٠٠ ىفاقثلا هثارت - نم سابتقالا نع ازجاع هلعجو وتنابلا تايونعم
 اهنوفرعي ىتلا مظنلا كلتي أدب وتنابلا ىدل ةيموكحلا مظنلا ريوطت ناف
 قراضحلا بلاطمب صتخي اميف تافاضإو تاسابتقا كانه نوكتس عبطلابو

 ٠ نييبروالا ةنوعمب اهلاخدا ىرجينمو ةثيدحلا

 اوررحت نيذلا وتنابلا ديعن نأ لواحت (ةيقيرفا ىبونج) ناب لوقلاو
 نم ادج ليلق داعف حعيحص ريغ لوق ماظنلا كلذ ىلا ىلبقلا ماظنلا نم
 .نآلا ىتح دجوي ال الثمف ٠٠ ىلبقلا ماظنلا نم الماك اوررحت نيذلا وتنابلا
 ةداع سرامي ال وأ ةيلبق ةغلب مالكلا عيطتسي ال ولوزلا ةليبق نم دحاو درف

 ةوق ىلا هروطنو ةيندملا حباطب هعيطتو لبقلا ماظنلا روطن نيحو اهتاداع نم

 ,ىف ىرقهتلا ىلا ةدوعلا ملعتملا وتنابلا نم عقوتن نأ كلذ ىئنعي الف ةيمدقت
 هثارت ىلا ةيحورلا ةدوعلا ىنعي كلذ نكلو ةينيطلا خاوكالاو ةيلبقلا ىرقلا
 مهدعاسي ىتمو هموق ىلا ةبسنلاب عيضي ال ىتح هقامعا ىف ةنماكلا هتاداع+
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 دوجرخي فوس اذهبو ةبستكملا ةديدجلا هيراهمب مهاوتسم عفر ىلع لمعيو
 دوجرخي فوس ادهبو هب ا لا

 ب ليتسلا ىبع امن ىذلا ماطنلا وه مدقتلا ةيلمع ءدب ناف كلذلو ا

 ىذلا ساسالا لكشي ١90١ ةنس رداصلا وتنابلا تاطلس نوناقو وثنابلا

 يلاقالا» ةيميلقالا ةطلسلا ىلا مرهلا ةدعاق دنع ةطيسبلا ةيلبقلا ةططسلا

 3 + ىلا 0 أو فصتنملا يف ئاقلا ةعومجم ىه
 ةدع ىلا ايلعلا ةطلسلا ىلا اريخأو ١ ىف ( لئاقلا ةعومجم ىم
 تالق ل لع هيف نواعتن وتنابلل اناملرب ىبتعت ىتلاو ةمقلا ىف ميلاقأ

 هذصو وتنايلل ىموفلا نطولا ىه ةمخض ةقطنمل عيرشتلا ةطلس ةسراممل

 ةصلاح ةيلحم ةطلسب طبترت دق ىتاذلا مكحلا نم ثالثلا تايوتسملا

 ٠ ١ ةيموق ةطلسبو ةيميلقا ةطلسبو

 ددع نيب نم ةيعامتجاو ةيلبق ةطلس 5١ نآلا ىتح تأشن دقو

 5؟ و ازكرم 7 ءىشنأ كلذ ىلا ةفاضالابو 50٠0 ىلإ ه٠ نيب ددرتي

 ءاسؤررو ءاضعأ نم اهلك نوكتت تاطلسلا هذهو دحاو ميلقاو ةيريدم

 ءاضقلاو بئارشلل تاطلس اضيأ تئشن؟ دقو وتنابلا نم نييريتركسو

 ىع ةدوجوملا ةيرادالا فئاظولا لك ملستس لبقتسملا ىفو ىئانجلاو ىندملا

 ٠ مهسفنأ وتنابلل ةيموقلا مهئاطوأ

 نم ايجيردت نويبروالا بحستيس مهسقنأ مكح وتنابلا ملعتي نيحو 1

 نييمومع نييريسموقب ةلثمم ةموكحلا نوكعس دئنيحو ءايصواك مهزكارم

 مايتعالا عم تاداشرالاو حئاصتلا ميدقت وه ىسيئرلا مهلمع نوكيس

 * ىرادالا ماظنلاو روطتلاب

 مهئاطوأب نوطبتري فوس ةيبروالا قطانللاب نولمعي نيذلا وتنابلاو

وم اوناك مهنم نييلحم نيلثمم قيرط نع
 ابيردت نآلا نوقلتي مه من نيفظ

 نوسرامي فوس ةيموقلا مهناطوأ نع اديعب نولمعي نيذلا ءالؤهو ٠ ءاصاخ

 زكرتيس ليقتسلملا ىفو اهسفن مهناطوأ ىف اهريغو ةيسايسلا مهقوقح

 - مهئاطوأ ىق وتنايلل لماكلا ىعامتجالاو ىداصتقالاو ىسايسلا ءانبلا

 رننابلل ةيموقلا تادحولا ريستس ةيميلقالاو ةيسايسلا ةيحانلا نمو

 يف برتقي (ةيقيرفا بونجب) صاخ ثلونوموك نيوكت وحن ضييللو

 نوكي فوس ةيداصتقالا ةيحاتلا نمو ىئاطيربلا ثلونموكلا نم لكشلا

 لودلا نيب مئاقلا نواعتلا ةقيرط ىلع ةفلتخملا تادحولا نيب نواعث كانه

 ٠ ةيبرغلا
 راجتلاو وعنابلا ناطوأ ىلا لوخدلاب وتنابلا ريغ نم راجتلل حمسي الو

 نولقني فوس كانه راجتالاب ىضاملا ىف مهل حرص نيذلا نويبررالا

 صرفلا حئست امئيح وتنابلا نم صاخشأ فارشا ىلا ايجيردت مهئاسسؤم

 تاودسلاىفف ةراجتلاب اديازتم امامتها نورهظي اوحبصا وتنابلاو ةبسانملا

 مقكاتمب يف يكتانلا نمت زاجعلا ددبم فاش 50 ف 198١ نب عبسل

 ٠ رنجات“ فالآ ةتس نم رثكأ ىلا عم. نم ةصاخلا



 غلبمب ردفت ةيقيرفأ ىبونج ىف وتنابلل ةكرتسملا ةيئارشلا ةردقلاو
 ٠ رارمتساب ديازتت ىهو ايونس هينج نويلم 00٠ او 5٠٠ نيب ددرتي

 ةيقيرفا ىبونجل نيماعلا رارفتسالاو ءاخرلا ىف نوكراسشي وتنابلاو
 ىوتسم اهب عفت ري ىلا ةبسنلا نم عرسأ ةبسنب عفتري مهتسشيعم ىوتسمو
 روجألاو ةبيطلا ةيشيعملا فورظلاو ةراقلا نم ىرخأ ءازجأ ىف نييقيرفالا
 وتنابلا نم افالآ تبذج دق لامعأ ىلع رونعلا تالامتحاو « اعافترا رتكألا
 وتنابلا نم ءابرغلا ددع ردفيو ٠٠ داحتالا ىلا ةيقيرفا نم ىرخأ ءازجأ نم
 ةينوناق مهترجه تناكأ ءاوسصخش فلأ 76٠ ىلاوحب داحتالاب نيدوجوملا
 ٠ ةيبوناق ريغ مآ

 روصو لوالا ةنالث طوطخ ىف مدقتيس وتنابلا ناطوأب روطتلاو
 طيشنت وه ىنانلاو نيدعتلاو تاباغلاو ةعارزلا يوطت لئاسو نمضتي
 طخلاو نييقيرفالا لامعالا لاجر نم ةقبط نيوكنتو ةعانصلا ةماقاو ةراجنلا
 نهملاو لقثلا لامعأ ىف وتنابلا لخدي نيح متي روطتلا طوطخ نم ثلاغلا
 ةلحرم نم لاقتنالا عيجشت وه ةطخلا هذهل ماعلا فدهلاو ةرادالاو ةيملعلا
 ٠ عودتملا ثيدحلاو داصتقالا ةلحرم ىلا ةيئادبلا ةايحلا

 نوضاقتي (ةيقيرفا بونج) ىف وتنابلا نا ماع لكشب افورعم سيلو
 نوملعتيو نسحأ ءاذغ نولوانتيو ىقرأ نكاسم ىف نوميقيو ىلعأ اروجآ
 نأ دحبن الثمف ةريثك ىرخأ دالب ىف نييقيرفالا مظعم نم ىقرأ اميلعت
 متهت ىتلا ءارحصلا ىبونج ةعقاولا لودلا سأر ىلع ىه (ةيقيرفا بوئج)
 ىف عرش امنيحو نكاسلاب مهديوزتو ندملاب نيميقملا وتنابلا تالكشم لحب
 نكاسملا ءانب قرطب ةدحتملا ممألا تالاكو تمتعا ايروك ءاسبب ةداعا
 ريبكلا جاتنالا قيرط نعو (ةيقيرفا بونج) اهعبتت ىتلا ةمرتحملا ةصيخرلا
 ءاضقلا نكمأ ٠ ةيساسالا ءانبلا داوم فيلاكت ضفخو نسحلا ميظنتلاو
 ىفف اهمضت تناك ىتلا ةريقحلا ءايحالاو ةيقيرفالا خاوكالا ةلكشم ىلع
 تنمسالاو بوطلا نم ةعونصم نكسم فلأ ةئام ىنب تاوئس ىنامث فرظ
 «٠ صخش نويلم فصن ىلاوحل ةماقالا لبس تأيهتف حلسملا

 دهع ىلا ىتحو الهذم نييقيرفالا مدقت ناك نييمالا ميلعت ناديم ىفو
 (ءارحصلا بونج) ديحوأا دلبلا وع (ةيقب رفا بونج) داحتا ناك بد رق

 أدبي ناسحالا نال نيينفلا وتنابلا نم هب سأب ال اددع ايلحم بردي ىذلا
 وتنابلا نم نيفقثملا ىلا جاقحت (ةيقيرفا ىبونجو) نولوقي امك تيبلاب
 دا حتالا ىف نويبروالا طبثرا دقو اهناكس نم مهثالمز قىوتسم عفرل

 نوفرعي نم ةبسن تناك امئيبو وتنابلا نيدمتو ميلعت ىلا فدهت ةسايسي
 نآلا ةبسنلا ثحبصأ ١7؟ ىه ١955 ةئس وتنابلا نم ةباتكلاو ةءارقلا
 ٠ امامثأ تهتنا دق ةيمالا نوكتس نرقلا اذه ةياهن ىفو 5

 وتنابلا لافطأ ددع داز ١1965 ةنس وقنابلا ميلعن نوناق رودص دذنمو
 فعاضت هنا ىأ ذيملث ١رك*ءء+ر٠٠٠ ىلآ فلأ 7٠١ نم سرادملاب نيقحتلملا
 مسق اهريدي وتنابلل ةسردم 75557 اهب مويلاو تاونسس سمخ ىف ابيرقن
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 تمل ةيلك نيعبرأو ثالث ىف بلاط فالآ ةتسو داصحتالاب وتنابأا 6 ردم للأ ؟5 نم رثكأ اهبو ةصاخلا سرادملا نم اهريغو ةيكيلوناكلا ةيناعورلا سرادملا نم تائثم اهب ددعلا اذه ىلا ةفاضالابو وتنابلا ميلعت“
 نياك ةفئاح تاسيلك تالئا تئشنأ دقو ماع لك ملعم اعلأ مهنم جرخني
 ندعؤلا وتنابلا نم سيردتلا ةئيه نم اءزج نا دجن تيح وتئابلا ناطوآب
 تاليهستلا هذه ىلا ةفاضالابو ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيميداكالا ىحاوذلا م ةلماك ةيعماج ةايح وتنابلل حبصي ةره لوألو الماك ايملع اليهأت
 ٠ ةلسارملاب اهسورد ىقلت ةعماج ىهو ( ةيقيرفا ٍبوسنج رز ةعماج ىف ةلماك ةيميلعت جهانم وتنابلا نم ريبك ددع ىقلتي

 هيمج نويلم 8,60 غعلبي طقف وتنابلا ميلعت ىلع ىونسلا قافنالاو
 روتئابلا ميلعت نوناق حيتيو ةلودلا اهب مهاست هينج نييالم ارد اهنم
 ىف مهنم ةنجل تئّشنآ دقف مهدالوأ ميلعت ىف ايقيقح ايأر ةرم لودال ءابآلل
 سلجم 5817 ىلاوح نآلا دجويو ةقطنم لك ىف سرادم سلجمو ةسردم لك
 ةسيئكلا لاجرو تاهمالاو ءابآلا نم نوكتت ةسردم ةنجل 5٠١١ و سرادم
 اسيأ هيلا رظنلا نكمي ماظنلا اذهو ٠٠ ميلعتلاب نيمتهملا نم مه ريغ و
 ىلعو سفنلا ىلع دامتعالا ىلع مهبيردتو وتنابلا نم رابكلا ميلعتل جمان ريك

 ٠ ةيطارقميدلا ةسرامم-

 ىلا دهملا نم ةيائنعلا نودجي وتنابلا نم (ةيقيرفا بونج) ناكس نا
 ماسقأ مامتها عضوم مه نينسملاو ىضرملاو نيرداقلا ريغو ةزجعلاو دحالا
 ةموكحلا اهذختت مهب ةيانعلا لئاسوو ةلودلل ةعباتلا ةيعامتجالا ةمدخلا.
 ةصاخ تامظنمو سئانكلاو ةيلحملا تاطلسلاو ةيميلقالا تارادالاو ةيزكرملا
 تاوالعلاو تاشاعملا ىفىجتت صوصخلا اذه ىف ةلودلا تايلوئسمو ىرخأ
 قفنيو ٠ خلا ٠٠ بابشلا ىداونو ةيرورضلا تامدخلاب دادمالاو تابهلاو
 تادعاسملاو نايمعلاو ةزجعلا تاشاعم ىلع هينج نييالم ةعبرأ غلبم ايونس.
 وتنابلل مدقت ىتلا ةيحصلا تامدخلاو وتنابلا نم نيرداقلا ريغل مدقت ىنلا
 ٠ ماع لك انويلم ١5 ىلاوح ةيدلبلاو ةيميلقالا تارادالاو ةموكحلا فلكت

 بيح ةيبطلا تادايعلاو تايفشتسملا دجوت ةيسسيئرلا زكارملا لك ىفو
 نوكرتسي وتنابلا نم نويعانصلا لامعلاو ىئاجملا جالعلاب وتنابلا عتمتسي
 تامدخب اهلامع دمت مجانملاو ٠٠ ثداوحلا دض نيمأتو ةيريخ تاعورشم ىف
 ٠ ةزاتمم ةيبط تادايعو تايفشتسم ىف ةيناجمو ةلماك ةيبط.

 ىفصتسم ىه ملاعلا ىف ةصصختملا تايفشتسملا ربكآ نم ةدحاوو

 ابيبط 185 اهب ثيح جريسناهوج نم برقلاب نييبروالا ريغل تاناوجارب
 ابيرق عفتريسو وتنابلا نم ةضرمه فلأو ( وتنابلا نم ١ مهنم ) اغرفتم».
 يىفشتسملا اذه ىلع قفني امو ريرس 506٠١ ىلإ ىفشتسملاب ةرسالا ددع
 هسحيو ةيلحملا لاتسنرتلا ةرادا همدقت هينج نويلم ١ره غلبي ايونس
 يطال نم هب سأب ال ددعو ةضرمم فلأ رشع ىنثا للاوح ايلاح وتنابلا

 . وتنابلا نم مهاك

 ؟ ما



 نيبالم تفرص امك ٠٠ ضارمالا ضعب دض ةحجان تالمح تنش دقزر
 ٠ ىوئرلا لسلا ضرم ةحفاكلل تاهينجلا

 قيمع كسشب ثيدحلا جالعلا ىلا نورظني وتنابلا نم ريثك لاز اهو
 ٠ ةذوعشلاو رحسلا لامعأ ىلع بلغتلا نم ايجيردت نونكمتي وتنابلا نم ءاسبطالاو تاضرمملا نكلو

 ىلع دامتعالا وحن قيرطلا ربع وتنابلا ريسي هريغو هاجتالا اذه ىفر
 ٠ صاخشلا مهعمتجم راطا ىف سفنلا
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 كا /(مللزغ آلا رجولا
 ملكي

 () لاجيس كانور

 -ةيقيرما تفستكا دق ةدحتملا تايالولا نأ ىف كشلا ضعب انجلاخي

 تارضاحملا ضعب ءاقلال ةدحتملا تايالولا ىف اهب تمق ىتلا ةئوجلا لالخو

 نأب اداقتعاو « ةشهدو امامتها كانه تدحو , 9١ه48 ةنس رشخاوأ يد

 ددرتي سوجالو اركأ ىف ثدحيام نأو , اضيأ ايكيرمأ نوكيس دغلا ىقيرفأ

 .ىل ودبي لازي الو « ذئنيح ىل ادب دفل ٠ ىرموجتنومو نوتسوب ىف هادص
 نه ىندأ ادح بلطتب هنأو ٠ ةطاسبلاو لمهجلاب مسك داقتعالا اذه نأ

 ىف مهعم تندحت نم نأف تاءانثتسالا ضعب دوجو عمو ٠ لخدتلاو دهجلا

 مهنأ نودبي اوناك . مهتالاقمو مهريراقت تأرق نيذلا ءالؤهو تقولا كلذ

 ريغ ةيقيرفا ىلا هجوم مهمامتها ناو ةيحطسلا ثداوحلاب الا نومتهي ال

 ىلع ابيرق نودعاسيس وأ اودعاس ىتلا ءادوسلا لودلا كلت ىلا , ةدقعملا

 هبيط روعشك ودبي ةيقيرفاب هلك ىكيرمالا بعشلا مامتعا نا ٠ اهلالقتسا
 هلالقتسالاب لافتحالا دنع ةلئاعلل قيدص نم ةبيط ىنامأك وأ ٠ لانملا ديعب

 ليمجلاب ةفرتعمو ةركاش نوكت نأ عيطتست ءادوسلا ةيقيرفا نإ
 اهتفلغأ ىف ايادهلا ىلا علطتت نأو , اهتاراصتنا هب لياقت ىذلا سامحت

 ٠ تالافتحالا هذه ىف اهل مدقت ىتلا ةعماللا

 ةيقيرفا انيأرل , ةراقلا نم ةعساشلا تاحاسملا ىف انلغوت اذا نكلو

 ,ىتلا ةراقلا نم قطانملا كلت ٠ ىساقتو ىناعت ىتلا ةددعتملا سانجالا تاذ

 ىف دوسلا ناكسلل ةبسنلابو ٠ ضيبلا نينطوتسملا نم تايلقأ اهيف مكحتت
 ةياهن ال ىذلا لزعالا لاضنلا ةياهن وه لالقتسالا ريشعي ؛ قطانملا كلت

 ةيساق امالآ ةلمحتم هيف رستست نأ بجي ىذلا لأضنلا هكلذ ٠٠ هل

 ىفتكت ةدحتملا تايالولا نأ دقتعت بوعشلا مذدهو ٠ عيمجلا نم الهاحتو

 ٠* لهس ءىش كانه سيل نكلو ٠ رخآلاو نيحلا نيب قلقلا رهاظم ءادباب

 ,صخشلاو ٠٠ حالصالل ىباجيا لمع ىلا لوحتي نأ بجي بيطلا روعشلاف

 ءادلأ ءادعأ سانلا ضعب نه لعجي نأ نود ءاقدصأ بستكي نأ عيطتسي ال

 * هجراخو نطولا لخاد ىف هل

 هتقوب ليفبراش ثداوح عوقو لبق لاجيس رتسم لاقم انيقلت )١(
 .لعو ٠ ارتلجنا ىلا لاجيس رتسم بره ثداوحلا كلت عوقو دعبو ٠ ريصق

 رارمتسا ريغ نكت مل ليفبراش ثادحأ نأ ىلع لدي لاقملا [!ذه ناف لاح لك

 ٠ ةهباسملا ةمواقملا ثداوحل

 نك



 سأيلا نم ىناسعت بوعشلا نم ليلم ددع الا دجوي نأ نكمي الو
 نيدذلا نويعيرفالا ءالؤه .. قيبمزومو الوجنأ بوعش ىناعي املتم ناوهلاو
 دحآ مدقتيإ ملو « ىلاغت ربلا مكحلا ءبع تحل نوحزري مهو عيمجلا عهوسمل

 تايالولا ىلع ناف كلذلو ةي 08 وأ لالقتسسالاب دعوب بوعشلا هذهل دعب

 اذا ٠ اهل ءاقدصأ مهنيب نم ذختتو « مهيف رئؤتل اليوط رظتنت نأ ةدحتملا

 نم دب الف , كلذ لبق_قطانملا هذه ىف ا تدارأ اذا اهناف كلذ عمو

 نم ةدحاو ىمح رازالاس اهمكدحي ىتلا لاغتربلاو ٠٠ رازالاسب مدطصت نأ
 موجهلا دض هسفن نع عافدلل يحلا ملاعلا اهيلع دمتعي ىتلا عالقلا
 2, ةيقيرفا ىف اهدوجو تبتن نأ ةدحتملا تايالولا تدارأ اذا هناف كلذ ىلبعو

 أدبمب ةيحضتلا ىلع ترصأ اذاو ٠٠ كانه اهئافلح ضعبب مدطصت فوسف
 ىبرتس اهناف , ةيجيتارتسالا اهططخو اهتسايس ميعدتل ىئاذلا لالقتسالا

 مالسلا وفص ريكعت ىلا ىدؤيمس برغلا دض ةرارملاب اروعش ةيقيرفا ىف
 رايتخالا ةيلمع نأ ىلا ريسشن نأ مهملا نمو ٠ ةمداقلا نينسلا تارشعل ىملاعلا.

 نوكتس اهنكلو « ابوروأو ايقيرفأ نيب نوكت نل اهب مايقلا اهيلع بجي ىتلا
 ةدحنملا تايالولا نأ امبو ٠٠ ىح اهتيصخش نم نيبئناج نيب رايتخا ةيلمع
 نكمي ال ىذلا ءىشلا ناف . ةيقب رفأ لبقتسم ريرقت ىلع دعاسنت فوس

 ٠ ىح اهلبقتسم ىلاتلاب ررقتس اهنأ وه ةيلمعلا هذه ىف هيدافت:

 لصي موي لك ىفو ٠ اهدمق ىلا ةأسأمللا لصن ةيفيرفا ىبودج ىفو
 , مهرامئتسا تويبو مهكونبل ةديدج عورف حتفل كانه ىلا نويكيرمالا'

 ىف رشاسبلملا ىكيرمالا رامثتسالاو مهناعانصل ةديدج تادادتما ءاشناو-
 ٠٠ ةراقلا ءاحنا ىقاب ىف اكيرمأ هرمثتسن ام لك عومجم قوفي داحتالا.
 ةصروب قيرط نع ىتأت ىتلا ةعنقملا ةدصرالا ىلا ةفاضالاب 2 غلبي وهو

 ىمسرلا مقرلاو ٠٠ رالود نويلب نع اليلق لقي اغلبم , ندنلب دوقعلا

 هينج نويلم ؟90+ وه (ةيقيرفا بوتج) ىف رشابملا ىكيرمالا رامثتسالل
 (ةيقيرفا بونج) ةموكحو ٠ تارالودلا نم نويلم ٠١ ىلاوح ىأ ىزيلجنا
 .. كانه داصتتقالا ىحاون لك ىطغي ىذلا ىبنجألا لاملا سأر عم ةبدؤم»

 ساملا نم هتحاح لكو موينارويلا نم هتحاح نم اريبك اعزجو بهذلا نم

 ٠ ةيعويسشلا دصض بصحتلا دح ىلإ اضيأ فقت هقموكح نكلو , ابب د4 نقلا

 ىقيرفا نيبالم ةرشع ىلع ىبروأ نييالم ةثالث رطيسي كانهف «٠ كلذ مغربو
 تسيل ةرطيسلا هذهو . .ىويسآ نويلم فصن نماليلق لقأو نولم نويلمو.

 نأ ىلا دادعالا اذه عجريو ٠ امضيأ ةرمدم اهنكلو , بسحف ةلماك ةرطيس

 تايرحلا لك نمو ةيباختنالا قوقحلا لك نم نيدرجم اوسيل نييقيرفالا
 نولبكم اضيأ مهنكلو طقف ( ةهفاتلا ةيلكمشلا رهاظملا ضعب الا ) ةيندملا

 عرازملاب ةتماصلا ةيدوبعلا لظ ىف اوناك ءاوسس «ء رورملا ميراصنت نيناوقب
 ةقناخلا لزامملا ىف ءطبب اعوج نونومي وأ , نويبروالا اهكلمي ىتلا:
 نودرجم 2 ندملاب نوميقب نيذلا نييقيرفالا نم نوولملا فصنو نانودلملاف
 مهعئمي نوناقلا نأ امبو ٠ لمعلا وأ ةماقالل نامض ىأ نمو قوقحلا لك نم.

 , أطخلا اًده اوبكترا اذا ةمراص تابوقع مهيلع ضرفيو , بارضالا نم.
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 مهناف , تاونس ثالب نحسلاو انلش 85- اهردف ةمارغ ضرف ىلا لص .

 افده مهلعجي ىذلا رمألا . مهصيخارت بحس وأ درطلل امئاد نوضرعتي
 ضيبلا عرازم ىلا مهلاسرا وأ . ةريقفلا ةمحدزملا لزاعملا ىلا مهن داعال

 نم ةنوكملا مهنم ةلئاعلا رجأ زواجتي ال . نيرقتحم نييسنم كانه اوسيعيل '

 ببس حعضتي اته نمو ٠٠ رهسشلا ىف ائلش ؟ه . ةعيس وأ صاحشأ هتسس

 ذا ٠ نجسلل مهسفنأ صضيرعتو ٠ هئيدملا ىلع لايقالاب نيقيرفالا ةرطاخم

 نيح كلذ دعب بجعن الو ٠ رهشلا ىف انلش غ5 كاته ىجالا طسوتم غلبي

 .ىف نوشيعي نابرد ةنيدمب نيميقملا نييقيرفالا نم /40© نأ ريراقتلا رش ذت

 .زبخلا نم « هيلا نوجاتحي ام ءارشل ىفكت ال مهروجأ نأ ىتح ىوتسم لآقأ
 ؟*+ر١٠5 نيب ددرتي لييقيرمالا لافطالا نيب تايفولا لدعم ناو , طقف

 «٠ فلألا ىف

 هذه لظ ىف ةايحلا ديه ىلع نويقيرفالا لطي نأ ابيجع ودبي دقو

 درب ةراقلا بوعش لك نيب نم نكلو ٠ سأيلاو داهطضالاب ةئيلملا فورظلا

 ةبرض لك ةيقيرفا ىبونجب نيدهطضاا نييقيرفالا نم ةرشعلا نييالملا
 دقف «نوناقلا اهضرفي ىعلا ةيسشحولا تابوقعلا نم مغرلابف ٠١ اهنم ىسقأي

 - 131608 ب ا94)/ لالخ ىنوناق ريغ ابارعضا #17 , ندملاب نويقيرفالا مظن

 مامعز نسحأ نأ نم مغرلابو ٠٠ اهنم عسن' ىف مهروجأ عقر ىف اوحلفأو

 ريبدت يف رمتؤملا حجن دقف ٠ اوتجسس وأ اوفن دق ىقيرفالا ىنطولا رمتؤملا

 .لالسخ كلذو , نايغطلا اههجاو ىتلا تارونلا ىوقأ نم تاروث تالمث

 مهتعطاقم نويقيرفالا مظن 2 1١409 ةنس ىفق : ةيضاملا ثالثلا تاونسلا

 ةفاسم مهتم دحاو لك عطقي ىقيرفا فلأ ةئام ذخأو سيبوتألل ةيعامجلا

 .ةدايز رخآ اميلم عفدي نأ نم الدب , موي لك هيمدق ىلع اريس اليم نيرشع
 .لامعأل بارضالا اذه لالخ نويقيرفالا ضرعت دقو ٠٠ داتعلا رجآلا ىلع

 ةقطنم ىف ىقيرفا فلأ ١5 تلقتعا ىتلا ةموكحلا بناج نم فسنعلا

 .لعمح ىف نويقيرفالا حلفأ دقف ء كلذ مغرلو ٠ اهدحو جربسناهوج

 زايتمالا بحس ىلعو , هيلع تناك ام ىلع بوكرلا ةفيرعت ءاقبا لع ةموكحلا
 ةنايخلاب ستأملا ءامعز ماهتا ىلع جاجتحاللو - سيبوتوألا ةكرش نم

 .باهذلا نع هيف اوعنتما دحاو موي ةدمل ابارطضا نويقيرفالا يظن ىمظعلا

 .15ةالةنس وينوي نم ؟1 مويكلذ ناكو « مهلزانمىف اوقبو ؛ مهلامعأىلا

 .لامعلل لامعالا باحصأ تاديدهت نمو , سيلوبلا تاعمجت نم مغعرلا ىلعو

 .نيسب ةباجتسالا ةبسن تغلبو مات حاجنب بارضالا مت دقف , نيبقيرفالا
 « /اله ثيبازيلا ءائنيمو جربسناهوج ىف نييقيرثالا

 .ىف نويقيرفالا اهاقلي ىتلا ةناهلاو طغضلا ةدايز ىلع اجاجتساو

 نوجسلا نم نوعزتني نيذلا لييقيرفالا ددع دايدزا ىلعو . ضيبلا عرازم

 حسي راصت مهلمح مدعل اهب مهيلع موكحملا ةبوقعلا ددم نوضمي ثيح

 .ستألا اعد  شضيبلا عرازم ىف ٌةرختسلاب نولمعي ثيح اولسريل + رورملا

 ىذلا ىسيئرلا لوصحملا وهو . سطاطبلل ةماع ةينطو ةعطاقم ىلا ىقيرفالا

 عسيباسأ لالخ ىفو ٠٠ نيرخسملا لامعلا لضفب ضيبلا عرازم هجتنت

 ضفر دسقف ٠ سطاطبلا نم ليثم هل قبيسي مل ضئاقب دالبلا تهجوو

 وفظوم ماق نيح ىتح , سطاطبلا لكآ دالبلا ءاحنأ حيمج ىف نويقيرفالا
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 نأ دونهلا راجتلا ىضفر نيح ىلع , فيرلا ىف اباجم اهعيزوتب ةموكحل؟
 «٠ قالطالا ىلع اهورتشي

 ضيبلا عارزلا ىدل ناك ةعطاقملا تهتنا امنيح . مسوملا ةياهن ىفو
 ريهامجلل ةيئارشلا ةوقلا تقبتأو ٠٠ سطاطبلا لاطرأ نم ىصحت ال فال*
 ماعط  فورعم وه امك  سطاطبلاو ٠٠ اهتوقو اهتيلاعف ضيبلا ربغ
 كلذلو « ةيقيرفا بونج ىف ضفخنملا لخدلا ىوذ ريهامجلا ىدل ىسيئر
 تلذب ىتلا تايحضتلا ةيحان نم هيلا رظني نأ بجي ةعطافملا حاجن ناف

 هي

 رثكأ هنا ٠٠ مدقتم عمتجم (ةيقيرفا بونج) ىف ىقيرفالا عمنجملاو
 مدقتلا اذه نكلو ٠٠ ةيعانصلا ةيحانلا نم ةراهمو ةفاقث ةراقلا تاعيتجم

 عينصتلا نم اماع نينامن لاوط اهبستكا ىتلا ةربخلا ىلا هلماكب عجري ال
 ٠ مظنملا ىسايسلا لاضنلا نم اماع نيسمخو «, ديازتملا

 نمئؤملا داحتا نم نوكتن ىتلا ) رمتؤملا ةكرحل ةيساسالا ةماعدلاو
 بوعشلا ةمظنمو , ةيقيرفا بونجل ىدنهلا رمتؤملاو , ىقيرفالا ىنطولا

 رمنؤمو « ضيبلا نييطارقو ميدلا رمتؤمو , ةيقيرفا بو سنجب ةنواملا
 ةيلاجلاو نييقب رفالا نيب ةكراشملا حور ىه (ةيقب رفا بونحب لامعلا تاداحتا

 ىف اولمعيل ماع ةلام ذنم ةيقيرفا بونج ىلا دونهلا رضحأ دقو ٠٠ ةيدئنهلا

 اورهدزا ىتح راجنالاو لمعلا ىف اوذخأ مث «, لاتان ىف بصقلا عرازم

 مهتوق دايدزابو ٠٠ ةرشاميم ضيبلا دعب ةيناثلا ةقبطلا مه اوحبصأو
 ٠ مهل مهداهطضاو مهيلع ضيبلا دعح اضيأ دادزا , لانانلا ىف ةيداصتقالا
 لقألا ىلع وأ , مهناطوأ ىلا مهتداعاب بلاطت ةدقاحلا تاوصالا تعفناراو

 نيذلا زيلجنالاو ريوبلا نم ضيبلا ةحلصمل مهتاكلتمم نم مهديرجتب
 ٠٠ مهداهطضا ليببس ىف اعم اونماضت

 ةلاح نم برتقت ةمواقمعب داهطضالا اذه ىلع ةيلاجلا تباجأ دقو
 ىتلا تاونسلا ىف ٠ هسفن ىدناغامتاهملا اهعجشيو اهيذغي ناكو , برحلا.
 ٠'ىلوألا ةيملاعلا برحلا تبقعأ.

 ٠ ةديدج- ضارأ كالتما دونهلا ىلع مرح ىذلا نييويسألل ةكولمملا ىضارالا»
 ةموكحلا تطعأ , ىضارألا كلمت ىف بولسملا مهقح نع دونهلا ضيوعتلو.

 مهل حبصأف ٠+ باخئنالل اديقم اقح لانانلاو لافسنرتلا ىف مهنم نيميقملا

 « خويشلا سلجم ىف نانثاو باونلا سلجم ىف ضيبلا نم نيلثمم ةئالك
 ىأ مهلثمي نأ دونهلل حمسي مل نكلو , ىميلقالا لاتانلا سلجم ىف نائثاو
 ىذلاو فيزملا ليثمتلا اذهل ةلماشلا ةعطاقملا تأدب كلذلو ٠٠ مهنم دحاو

 ٠ ةفلتخملا هتايلاجلا ءاضعأ نم ربك ددع هيف كرتشا.

 لييقيرفالا ةروث نأ امك -٠ درفنملا اهلمع ىلع سيلو , ىرخالا تايلاجلا
 ىسايسلا نماضتلا ةرورض ىلع دودهلا تلد + 1914/ ةنسس نابرد ىف مهدض

 نوناق نأ فيك دونهلا ىأر امدنعو ٠ تايوتسملا لك ىلع نيبقيرفالا حم
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 ةموكحلا ىطعأ ذا ةيداصتقالا ةيحانلا نم امامت ىيهاصقأ دفتاعامجلا قطانم

 ياما اينع دعيت نكاد لإ ةيراجتلا كارل نم مصداعبال ةلماك ةطلس
 مهلاوماب مهن ودمي اوذخأو ٠ نييقيرفالا عع الماك انماضت اونماضت 2 ةريثك

 دض ةفتاكتم اهلك لاتانو « ةريخالا تاوئسلا لالخو ةيسايسلا مهنربحو
 ىف نييقيرفالا ىلا دونهلا مضنا دقف , ةديازتملا ةيرصنعلا ةقرفتلا نيناوخ
 ٠ نايفطلا دض مهتاروث ىفو , عراوشلا ىف اهب اوماق ىتلا تارهاظملا

 ىع اهرمأ ىلع ةبولسغم تلظ ىتلا ةديحولا ءاضيبلا ريغ ةيلاجلاو '
 امئيح :ء 1985 ةنس تماق يتلا لاضنلا ةكرح لالخ ىفف : نينولملا ةيلاج

 للق 2 سانجالا نيناوق مهقرخل ىدنهو ىقيرفا فالآ ةينامث لقتعا
 ٠* لاضنلا ةكرح نع اديعب نونولملا

 زيبو مهنيب ةفيعضلا تاقالعلا ضعب ةماقا اولبق ضيبلا نأل ارظنو

 قرخالا نيناوقلا نمو رورملا حيراصت' ليئاوق نم مهوفعأ امك , نينولملا

 بيرق دهع ىتح روكذلا نينولملل ناك امك' 2« دوسلاو دونهلا دهطضت ىتلا
 تاداحتا ىف مهسفنأ ميظنتو ةيعانصلا قوقحلا ءىدابمو باختنالا قدح

 نم الاح نئسحأ اوناك مهناف ؛ هلك كلذل !رظن  بارضالا قحو لابع

 ٠ اضيأ مهفوخو « مهراقتحا عضوم اوناك نيذلا دونهلا نمو نييقيرفالا

 ( ريوبلا لمي ىذلا ىنطولا بزحلا ) نويئطولا ىلوت نأ ذنم نكلو
 تدسيقف : ةيلدملا يهتلاح صقتنت ةموكحلا تذشأ + 1918 ةئبس مكحلا

 ميسقتب ةلماعلا مهتوق تمطح اسمك , ا!ريطخ !دييقت ةيباختنالا مهقرقح

 ةطلسلا لك ةلعاج :٠ نينولملل عورفو ضيبلل عورف ىلا لامعلا تاداحتا
 ميظنت نوناق نم نوعبسلاو ةعباسلا ةداملا تلوخ دقو ٠ ضيبلا ىديأ ىف

 ىلع ةنيعم نمد وأ ةنيعم لامعأ رصق ىف قحلا , لمعلا ريزو « ةعانصلا

 ىلع سبالملا ةعانص نم ةيسسيئر ماسقأ ةعبرا رصصق مت العفو ٠٠ ضيبلا
 نوضرعم سبالللا ةعانص ىف لينولملا- لامعلا ناف كلذلو ٠٠ ضيبلا

 لقت روجأب ةينف ريغ لابعأ نع ثحبلاو 0 مهلحم ضيبلا لالحاو درطلل

 : + هنوضاقتي اوناك امع اريثك

 دوسنهلاو نييقيرفالا ىلع قبطي ناك ىذلا سائجالا قطانم نوناقو
 ميلقا ىبرغ ىف مهنم نوسميقملا حبصأق , اضيأ نينولملا ىلا اريخأ دتما دق

 ' مهسئاتكو مهت اشنمو مهلاحمو مهلزانمل ىرايجالا عيبلل نيضرعم سأرلا

 مهنم تشاع ىذلا ناكملا نم ليحرلاو , ةيعامتجالا مهزكارم نع لختلاو

 ,إ مامت ةرخاتم ةلاح ىف نوكي داكي , ديعب ناكم ىلا ةبقاعتم لايجأ هيف

 ةقرفتلا قيبطت ةيدلبلا سلاجملا اهيف تضفر ىتلا نكامالا ىف ىتتحو

 ةموكحلا تماق , باكلا ةنيدم ىف ثدح امك نينولملاو ضيبلا نيب ةيرصنعلا

 سيئرتوالا فو ةماقالا قطانمو ةراجتلا ىف ارسق نيناوقلا هذه ذيفنتي

 ى؟ ايرصنعلا ةقرفتلا ةسايس قيبطت اضيآ لمتحملا نمو ) ءىطاشلا ىلعو

 * ( «ءىطانشلا لوط ىلع ديصلا قطانم

 هل
 1 مهصاخا هب ليوق ىذلا قوقعلل ةجيتن « انورق رمتسا ىذلا

 لذي



 ٠ هنم نفمال نمأ دونهلاو نييفيرفالا نيب دومعملا قاثيملا ىلا نينواملا مامضنا

 .لوسصحت ىلع جاجتحالا ةرثك نم قاهرالاو بعتلاب نو رعشي نآلا اوءدب دقو

 ةمواغملا وحن مهقيرط نوسملتي كلذك اوءدبو +٠ مههاجت ضيبلا ةسايبس

 ١989 ةنمس ريمفون ىفف ٠ ضيبلا ريغ نم نورخآلا اهعبتي ىتلا ةيفئاطلا
 عناصم لامع داحتا ةسيئر جنكيفام ثيبازيلا زسم ةموكحلا تدعبأ
 ىف تاديسلا لاقتعال اثيدح ميقأ ركسعم ىلا نييقيرفالل ماعطلا لففح
 حجت نأ لبق نكلو 6.6 باكلا برغ بونجب ةراحلا قطانملا ىف « ىتواس ه

 دحألا اهدالوأ نم لافطأ ةرشع اهفلخ ةكرات دنالوة واب ىلا برهلا ىف

 «لراب» ةقطنم ىف تابارطضالا تعلدلا «  دبألا ىلا امبر  اهجوزو رشع
 نيبال ةدم تيبازيلا نسم اهب تماقأ ىتلاو + نييفيرفالا ريغل ةصصخلملا

 , نارينلا اهيف مرضتو ةراجحلاب فذقت تارايسلا تناكف , ةلصاوتم اماع

 رطضا ىتح 2 ىمدت ةيراجتلا لاحملاو , نومجاهي ضيبلا نوقئاسلا ناكو
 .لتقو ٠٠ ةحفصملا تارايسلاو نتسالا عفادم هعمو لخدتلا ىلا سيلوبلا
 »ع سشع دحأ حرجو دحاو

 نأ ةيمسرلا ريراقتلا تدافأ نيح ةيقيرفا بودنج ىف ضيبلا لهذو
 ىدامتث ناف اذكهو ٠٠ نينولملا نم اوناك «تابارطضالاب اوماق نم مظعم

 رصانعلا هذه تلغج + ىرخالا رصانعلا ىلع مهترطيس ضرف ىف ضيبلا

 نم مهيديأب ام مادختسسا ىف مهتوسق نأ امك « مهيلع بلقنتو مهضهانت
 ٠ ةطلسلا هله دسفأ دق ةطلس

 مهيمحي , ةقلغملا مهتعلق ىف نيعباق ضيبلا لظ , ءانثالا هذه ىفو

 رادصابو , اهلوح هوعضو ىذلا حلسملا سيلوبلاو , هءوردصأ ىذلا نوناقلا

 ةيرح ثانالا بلستو , ةيباختتالا نينولملا ةيرح ديقت ىتلا نيناوقلا
 ٠ ضيبلا مكحرمتسا املاط , هتطلس مكاحلا ىنطولا بزحلا دكأ , تيوصتلا
 .لصأ نم نوردحنيب نيذلا ضيبلا (ريوبلا) زناكيرفالا عم نيفلاحتملا نمو

 «ديزيام وأ نويلملا عبرو انويلم مهددع غلابلاو ٠ ندملاب نوميقملاو ىناطي رب

 املنع ةصاخو . و ريوبلا ٌةرادا نوهركي نمم ءالؤه نوكي دقو

 ,ىتلا ىربكلا تاعورسشمأا ىف مهتبصنآ ةدايزل مهتطلس ءالاؤلص مدختسي
 فوسس نييناطيربلا ل ءالؤه نكلو « نويناطيربلا اهيلع طيس
 رييسغغ داهطضا ةيلمع ىف مهن ودعاسي فويسو « ريوبلا ةطلسل نوئحنب
 ٠ ضيبلا

 فوفص لخاد ةيسايسس تاماسقنا عوقوب نونهكتي نيذلا ءالؤعو
 ىف ودبي ىذلا قلقلا صاظم نم رهظم لك ىف نوعقوتي مهسفنأ ريوبلا
 .ىلا ىدؤللا ىلاحلا ضيرعلا قيرطلا نع اساكتنا ريوبلا نم نيفقثملا فوفمح
 ىنطولا بزحلا سسأ نيذللا نيلماعلا نولهاجتي ءالؤه , ةوسقلاو مارجالا

 ىأ  نزئاكيرفالاف : هتدايس امهيلع (  ريوبلا بزح )  مويلا مكاحلا
 , لبق نه اوذاك امك اودوعي مل , (ةرصاعملا ةيقيرفا بونج) ىف  ريويلا

 0 نيكسمملا 0 مهدايج نيتطمملا حالصالا تاوعد باحصأ «نيحتلملا»

 2 مويلا ىنطو ولا بزحلا ديؤم نأ ٠ ىرخالا ديلا ىف ليجنالابو دب ىف

 را وأ ةيديدحلا هةكسلا ىف ضايبلا ةعصانلا ةاشنملا ةقايلا وذ لماعلا
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 ىدنري ىدلا رورغملا باشلا وأ ؛ عرازلا وأ ٠ منغلا ىعار وأ مجنملا ىف
 ءامص ىف نودمتعي اعيمج مهو ٠٠ هترايسس بكريو ةيدلجلا هترتس
 ,هباكم ىف رفاكلا» ءاغبا ىلع ةيسايسلا مهنرطيسو ةيداصنقالا مهتيهافر
 ٠٠ ىقيرفالا وه انه رفاكلاو

 هجري ىنلا , ةصيخرلا ءادوسلا ةلماعلا ىديالا الول هنا قحلاو
 ىلا تازاينمالا الولو , ةيرصنعلا ةقرفتلا نيناوق ىلا اهريفوت ىف لضفلا
 ءاسقيبلا ةلقلا اسهب عتمتت ىتلاو , ةشاشرلا نتسالا مفادم اهيمدل
 زيحلا نأ اعيرس افضتكا دق ريوبلا نم لماعلاو عرازلا ناكل , ةرطيسملا

 امهصاصت نأو . ةلهو لوأ نم دبزلاب ىطغم الهس اذكم ىتأي نأ نكمي ال
 ىلع ىنطولا بزحلا ظفاح املطو ٠٠ فوخلا نماشت وه ىنطولا بزحلا عم
 نم ةعباسلا تاعبطلا نان « نيلذتسم نيعضاخ نييقيرفالا ءاقبا ىف هنوق
 ٠ هتحلصمل توصتو هديؤتل باختنالا قيدانص ىلا عرست قوس شيبلا

 .يصحش يأ ةركاذ قامعأ ىفف ٠٠ ءىش لك اذه سيلف . كلذ عمو
 . نارينلا اهرجن ىنلا تابرعلا نم ةنوكملا ةرئادلا ةروص نمكت ريويلا نم
 ىتح مهئادعأ ىلع صاصرلا نوقلطيو اهفلش نومتحب مهدادجأ ناك ىتلا

 زيلجنالا : بناج لك نم مهيب نوطيحي اوناك ءادعالا نأ مغربو ٠+ مهومزهي
 ىب ديقحلا نم ةهاتمو . لامشلاو قرسلا ىف نييقيرفالاو , بونجلا ىف
 ىف اوملي نأو ءاو ةعتني نأو اوشيعي نأ ريوبلا عاطتسا ٠٠ برغلا

 ءارج نم ةرارلاب اوبيصأ دق اوناك ناو « رهقي ال سنجلل ايصعت مهسروفت

 ٠ نيويلا برح ىف مهتميزه

 مهو « مهقح ىف تبكترا ىتلا ءاطخالا نم ميخضتلا ىلع اولمع دقلو
 لح ىف اهوبكترا ىتلا ءاطشالا نم فيفختلا هسفن تقولا ىف نولواحي
 حورجلا نكلو ٠٠ اهودهطضيل اهومزه ىتلا ضيبلا ريسغ نم نييالملا
 ٠ فزت تلاز اه

 صاقلمل نوحات ري ال نيذلا ءالؤه عباط حيبصأ فنعلا ىلا ءاجتلالاو

 ةسينكلا نوعبتي نيذلا ءارزولا ضعبف ٠٠ هاضيبلا ةرطيسلا نم ررحتلا
 « ريوبلا تاعماج ىف ةذتاسألا نم نيزرايلا نيفقاملا ضعبو « ةيدنلوهلا
 مهو ٠١ ةعفادمو هيصع لامعتسا نم سيلوبلا هيلا اجلي ام ةدشب نوذبحي
 « ( ةيقيرفا بونج داسحتال ةيرصنعلا نوقسشلا ) بتكم ءاضعأ مهتفصب

 لزاعملا ءىلتيت نأ هيلع بترتي , ةيرصنعلا ةقرفتلا نم دشأ عونب نوبلاطي
 ىف دمتعي مهعمتجم نأ نوملعي ريوبلا ءالؤهو ٠ نييقب رفالا نم ربكأ ددعب

 يقي رفالا لامعلا دلع نا ىتح «2 نييقيرفالا دوهج لالغتسا ىلع همدقت

 ٠١ ةمسن نيبالم ةتس ىلاوح غلبي كانه .ضيبلا داصتقا مهيلع دمتعي نيذلا

 فوفص نيب اريبك اومن ومتي ىذلا ىسايسلا ىعولا كلذ نولهاجتي مهنأ امك
 ٠ داحتالا جراخو , داحتالا ىف نييقيرفالا

 ةطخ نع « داحتالا ءارزو ,رسيئر « دروفريف رتسم ةيرقبع تقتفت دقو

 ريح مهدايسو ضيبلا ةرطيس دكؤيو نييقيرفالا حامج حبكيل ةديدج
 نوناقف .. ىلوالا ةيلبقلا ةايحلا ىلا ةلمجلاب مهتداعأ قيرط نع كلذو

 ملكتت ةيقيرفأ ٠١ م



 تحن , لزاعم ىف نييعيردالا غومج عمضي نأ هل جيس ومايلا تاطلس

 ىصري نيذلا نييليعلا مهءامعز مهل راتخي نآو . نهتحملا هسيلوب فارشاإ

 ةوو 2 هتيسايس اوضراع نيذلا ءامعزلا درطب الغف ماق دقو ٠ مهنع

 ىفيرفالا ناك امهم ٠٠ مهناكه سئارعلاك مهكرحي نأ عيطتسي نمم نيرخآ
 ةدملا تناك امهمو , هتفاقب ةجرد تناك امهمو ةليبفلا ةايح نع دعتبا دق

 هدادجأ نطوم ىلا راثني حيسصأ ىتح جراخلا ىف ىأ ندملا ىف اهاضق ىنلا

 دب الف , ةيسسدملا هدادجأ ةيرق ىلا بذهلا ىكيرمالا وأ ىزيلجنالا ظني امك
 ىذلا ايميعز ةياصوو فارشا تحت عضوب نأو , ةليبق ىلا بستني نأ
 ٠ ةموكحلا هترامخإ

 ىلوو نأ درجمي ةيرصتعلا ةئسايسس ىف دروفريف رسسع ىدام دقو

 تاعامجلا ىطانم نوناق هايا اهلوخي ىملا هقلطملا هلطعاسلا ىفدفم.فه ٠ ةطلسلا

 نيبو دونهلاو نييقيرفالا نيبو « دوسلاو صضيبلا نيب قيرفتلاب فتكي مل
 بي افرفم ةيلبف لزاعم ىلإ ةيقبرفالا قطانملا جس لب م لين ولألو دونهلا

 هارءلا نيب و ١ ائاوسلاو ادئقلا نيبو . اديفلاو ولوزلا نيدو < ولوزلاو اسوهلا

 2 ةيلبقلا لزامحعملا هذه نم لكل ةبلق تايلك ماقأ هنأ لب 5 ونوسلاو

 اوفرشيل ندملا ىلا ءامعزلا ءالؤه نم ءارفس بادعلا ىه ةمداقلا هتوطخو
 ٠ اهيف علل ءانبأ ىلع

 هس راعملا ميصدن ىف ببسلا ةديدجلا دروعربق رودكد ةسايس تناك دقلد
 يهةديح ولاةيناملربلا ةضراعملا تناك ,بيرق دهع ىتحو ٠ةدبدجلا ءاضسلا
 اذه نكلو .. سطمس همعزنو هأشنأ ىذلا ٠ دحتملل برحلا اهلثمم ىتلا

 وه سطمس نا لب ء ريوبلا برح ٠ ىنطوا| بزحلا نع فاتخي ال برحلا
 وهسطمتسف © مويلا ريويلا اهيلع يسن ىتلا ةيرصتعلا دعاوفعشو ىذلا
 كلمت نوناق هلبق ردصا نيح . تاعامجلا قطانم نولناق ئنبت ىذلا
 نم باختنالا قح بلس نم ريوبلا كد ماق امو « ىضارألل نيبويسآلا

 بلس نيح سطمس اهعبتا ىتلا ةقيرطلا ىلع ريس وه امنا « نينوللا
 قرطلاو . ءارزولا سيئرل ابئان ناك نا تقو «© قحلا اذه نييقيرفالا
 بيلاسألا عبتت ا مهريغو نييقب رفالا تاكرح عمقل ريوبلا اهعبشب ىتلا

 كيل ناك نس دحتلا نرحلا اهم ايش نك ىلا ةقحولا

 . ومالا مامزب

 ىلع دحتملا بزحلا دمتعا194مةنس مكحلا ىنطولابرزحلاىلون امدنعو

 تام سطمسنكلو ٠٠ ديدجنم ةيناملربلا هتيبلغأ درتسيل سطمس ةيصخش
 نيخانللجيتت ةضراعملل ةحضاو ةسايسعبتي نأ بجيهلأ ذئنيح بزحلاىأرف
 ناك ىتلا نيناوقلا ةضراعمب دحتملا بزحلا ماق دقو ٠٠ رايتخالل ةصرف العف
 2*ةيندملا ضيبلا ةيرحنم صقنن تناك ىسلاو , نالربلل اهنومدعيريوبس.
 مهتاب رحب ةيحضتلا نعزنوضار ضيبلانأ تتبناه 1596؟ةتستاباختلا نكام

 تاباختنالا تهتنا ذا ٠ ضيبلا ريغىلع ريكنلا ددشتةموكحلا تمادام « ةيئدملا
 نأدعب "١ 68 ةئس تاباختنا ىف لاخلا تناك كلذكو ٠٠ اضيأ ريوبلا زوغب

 * ةيقيرفالا ةيلبقلا لزاعملا نع ةديدجلا هتسايس دروفريف نلعأ
 ىأر امك ٠٠ دحتملا بزحلا فوفص ىف قاقشنا ثودح نم دبال ناكو

 ةقيرط ىئبت « نيبخانلا ةقث ةداعتسال ةقيرط نسحأ نأ هئاضعأ نم قيرف

 ىونئسلا هرّؤم ىف ارارق بزحلا ذختا الغقو ٠٠ نييقي رفالا داهطضال فنعأ
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 اهتفاضال ةديدج ضارال ةموكحلا ءارش ةضراعمب ؛ ١306059 ةتس هدفع ىذلا

 نأ صيبلا ىلع رطخلا نم هلال ( نانسوتنابلا ) ةيموفلا لييقيرفالا ناطوأ ىلا
 ادع بحجعي ملو ٠.6 مهسفنأ ملح ةدودحم ةطلسو اضرأ نويقيرفالا ىطعي

 اونوكوبزحلا ةئيه نم ريشع دحأ لافتساف ؛بزحلا ىف ررحتملا حانجلا رارقلا
 ٠ ىمدقتلا بزملا

 حيصأ دقو ٠ بعرلاو عزفلا دلب وه ( هيقيرفأ بونج ) لاز اع مويلاو
 بزحلاو ٠ نآلا لاغتربلا لثمو « ةيزانلا ايناملأ تناك املثم ةيسيلوب ةلود
 ٠٠ نآالا دئاسلا ىسايسلا ركفلا ىلع ارطب رييغقت ىآ مواقيس مكاحلا ىنطولا
 لعفلا درو ٠٠ دتشيو ىوقب مكحلا اذبل داسغملا لعفلا در نأ دكؤملا نم نكلو

 هنكلو « ةيناملربلا ةضراعملا فوغص ىف وآ هفاحصلا رئاود ىف رهظي نل اذه

 اهيف شيعي ىنلا لاحملا ىفو . نويفيرفالا اهب ميعي ىنلا ندملا ىف رهظيس
 نوكرتساي فوس اعيمج ءالؤه نا ٠٠ ةديدجلا نينولملا قطانم ىفو ٠ دونهلا
 نييفيرفالا نيعرازلا ريهاج نيب رشتنت ىتلا , ةديدجلا كراعملا ىف نيرفاضتم
 ٠ ةيلبقلا لزاعملا ىف نيميقملا وأ ء« ضيبلا عرازم ىف نيلماعلا

 نكامالا ىف ىتح « ايعامج اديبأت ىقيرفالا ىنطولا رمتؤملا دجو دعلو
 دق هموكحلا نآ مغربو ٠٠ هيسايس تاميظنن ةيأ نآالا لبق اهب نن مل ىنلا
 :؛ هل نينطاوملا ديبأت رمتسا دقف , نكامالا ىضعب ىف رمثؤملا تامطنم تلح

 ةسايسلنييقيرفالا ةضراعم نعت ربع ىتلا تامداصملاو تابارطضالاترمتساو

 ٠ ةيهانتم ةوسقب تابارطضالا هذه ةموكحلا تعمق دقو ٠٠داحنالا ةموكح

 ىف لئابقلا ءامعز نم تائم دجوي . لاقملا اذع هيف بتكآ ىذلا تقو'ا ىنو

 دروفريف ةسايس تداز دقو ٠ مهنم ةنس ىلع مادعالاب ماج كشر ا, ندوسلا

 نم « لزاعم وأ ةيموق ناطرآ ىف نييقيرفالا مدمجت ىلا فدع: ىتلا ةديدجلا
 اومدقأو «مهنم سأيلاو فعضلا ىلا نيتيكتسملا تراثأو « نييقيرفالا نماضت

 نولوكسملا لاجرلا ناالا سيعيو « فنعلاو تاعطامملاب مايفلا ىلع ةعاجشب

 مجوهدقو ءمهئايح ىلع بعروفوخ ىوتنابلاوحن ةديدجلا ةسايسلاذيفنت نع
 ليحب مهل صيخرتلا نيبلاط ةموكحلا ىلا اومدقت كلذلو ٠ ٠ انلع مهوديؤم
 ٠ ةيران ةحلسأ

 ىتلا ةمظنملا ةيقب رفالا ةضراعملا ةوق ودبت همحدزملا قطانملاو ندملا ىفو

 قون نولمحي نيذلا مه نوبقيرفالا لامعلاو ٠ ةموكحلل ديدهت ربكأ لكشن

 درف ىلا طقف ؛ نوحاتحب مهناف كلذلو « هلك ضيبالا داصتقالا مهفانكأ
 ٠ اهنوكلتمي ىتلا ةلئاهلا ةيسايسلا ةوقلا ىدم ةموكحلل اورهظيل مهتالضع

 ةصاخلا تاعانصلا ىف نيلغتشملا ضيبلا لامعلا ددع داز /١9861 ةئسس نمو

 هدع داز نيح ىف /هالرال ةيسنب ىأ , فلأ قئامو نيفلأ ىلا افلا ١؟5 نم

 ىأ , افلأ ”51/ ىلا فلأ ٠٠٠ نم اهسفن ةرتفلا لالخ نييقيرفالا لامعلا

 ٠ //5,ه ةبسنب

 تسيل اهنكلو ٠ نييقيرفالا ىلع عبطلاب ةمرحم لمعلا نع تابارضالاو

 ,مجانملاو عئاصملا ىلا باهذلا نع بارضالاو لمعلا نع عانتمالاو ةليحتسم

 ىف ةيراجتلاو ةيعانصلا ةكرحلا لشب اليفك ناك , 9١هال ةنس عقو ىذلا
 تاوئسلالالخ احاجن ىنطولا ىقيزقالا زمتملا ققح دقو *دالبلا ءاحنأ عيمج
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 ؛هيعامج هك رحب مايفلل اديهمت نييقيرفالا فوغص عيمجت ىف هيضاملا رشعلا

 ربع اهب ماق ىتلا ةينطولا تاكرحلا تلاوت 2« ١959 ماع لالخ ىفو
 . ىموكحلا باهرالا اياحض اوطقدس نيذلا مهاياحض اضيآ تلاوتو ضيبلا

 . ديبوي نم ١9 ىف نابردب روناموتاك ىف نورشعو ةعبرأ حرجو ةعبرأ لتقف
 دحاو لتقو ؛ سطسغأ نم ١١5 ىف جربزتيرام ىف دحاو حرجو نانلا لتقو
 يقع انثا لتق هسفن مويلا ىفو 2, ريمسيد ١١ ىف لراب ىف نورشع حرجو

 ليئاوق ةموافم ىف ةأرملا كرتشت ( ةيقيرفأ بونح ) ىف ةرم كلوالو
 ىف وينوي نم 1١95 ىف ءاسنلا تحجرخ امدنع كلذو « ةيرصنتعلا ةقرفتلا

 ىلا رورملا حيراصت نوناقب لمعلا دم ىلع جاجتحالل تارهاظم ىق رونامتاك
 نوبرشت مللاف ءاسنلا نوبرضت امدنع » نحصي نكو « اضيأ ءاسنلا

 نويلملا فصنو نويلم نه رثكأ ةمكاحملل مدقي ماع لك ىفو ٠ « روخصلا
 اصخش +6 نم نييقب رفالا نم اياحضلا ددع مغفترا دقو * صاخشالا نع

 ١9601 ةئس اصخش ا/5/8 ىلا ١989 ةئس

 ةموكح لع :نيبي البق هتركذ امو ٠١ مكحت نأ ىه هموكحلا ةفيظو نا
 ضيبلا ريغ نكلو ٠٠١ ؟ مكحتال ىأ العف مكحت ( ةيقيرفأ بونج ) ىف ليينطولا
 نم رمالا مزلتسا امهمو 2« قيرطلا لاط امهم « ةياهنلا ىف نورصتني فوس

 داهلطضا ىف اذكه رمتست نأ عيطتست ةموكح نم ام هنال كلذ ٠ - تايحضت
 ٠ نيدهصملا نيبذعملا اهاياصض ءامد فازنتسا ىفو , همكحت ىذلا بعشلا

 يثنلاو ةعاطلل ةيموقلا رادلا
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